
ОБРАЗЕЦ № 1 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП 

 
ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Ректора на Висше училище по 
телекомуникации и пощи 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
"Ремонтни работи за обекти на Висше 

училище по телекомуникации и пощи 

София" 
 

ЧАСТ ПЪРВА 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: ОТГОВОР: 

Наименование: [ ] 

ЕИК/БУЛСТАТ или друг национален [ ] 

идентификационен номер, ако е приложимо  

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо 
[ ] 

Пощенски адрес: [……] 

Лице за контакт: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ: ОТГОВОР: 

Участникът обединение на физически и/или 

юридически лица ли е ? 

[] Да [] Не 

Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на  икономическия 

оператор в обединението (ръководител на групата, 

отговорник    за    конкретни    задачи    или   друго): 

б) моля, посочете  другите  икономически 

оператори,       с       които       участват       заедно    в 

 
а): [……] 

 

б): [……] 



 

 
обединението: 

в) посочете наименованието на обединението: 

в): [……] 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТГОВОР: 

Посочване на обособената/ите позиция/и, за които 

участникът подава оферта: 
[ ] 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
1

 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: ОТГОВОР: 

Имена на представляващия: [……] 

[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Посочете информация за представителството 

(форми, обхват): 

[……] 

В: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
2

 

 
 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОТГОВОР: 

Участникът ще използва ли подизпълнител/и ? []Да []Не 

 
Ако „да“, посочете наименованията на 

предлаганите подизпълнител/и, дейности, които ще 

изпълняват и дял от предмета на поръчката: 

 

[……] 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
Повторете толкова пъти, колкото е необходимо. 

2 
Когато участникът ще използва подизпълнител/и, всеки от тях попълва и представя декларация по 

настоящия образец, в частта за приложимите обстоятелства. 



 
 

ЧАСТ ВТОРА 

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
 
 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 54, АЛ.1 ОТ 

ЗОП: 

ОТГОВОР: 

1. Представляващите на икономическия 

оператор осъдени ли са с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г,  чл.  172, 

чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 

301-307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс ? (чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП) 

 

2. Представляващите на икономическия 

оператор осъдени ли са с влязла в сила присъда за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна ?  (чл. 54, ал. 1, т.  

2 от ЗОП) 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 
 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля посочете: 

а) дата на присъдата, състав на престъпление по 

Наказателния кодекс; 

 

б) посочете лицето, което е осъдено; 

 
a) дата:[ ], основание по НК:[ ] 

 

 
б) [……] 

3. Икономическият оператор има ли  задължения 

за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по  

тях към държавата или към общината по  

седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, съгласно 

законодателството на държавата, в  която 

участникът е установен, доказани с влязъл в сила 

акт на компетентен орган ? (чл. 54, ал.1, т.3  от  

ЗОП) 

[] Да [] Не 

 
Данъци 

Социалноосигурителни 

вноски 



 

 
Ако „да“, моля посочете: 

 

 
а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на дължимата сума; 

 
Икономическият оператор предприел ли е мерки за 

доказване на надеждност ? 

 

 

 
a)[……] 

б)[……] 

 

 

 
[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

 

 

 
a) [……] 

 
б)[……] 

 

 
г) [] Да [] Не 

 
Ако „да“, моля, опишете 

подробно: [……] 

4. Икономическият оператор участвал ли е в 

пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП или 

участвал ли е по друг начин в подготовката на 

обществената поръчка ? (във вр. с чл. 54, ал.1, т. 4  

от ЗОП) 

 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 
[…] 

5. Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания  за  отстраняване  или 

изпълнението на критериите за подбор3 ?  (чл.  

54, ал.1, т. 5, б. „а“ от ЗОП) 

б) не е укрил изискваща се информация, 

свързана с удостоверяване липсата  на  

основания за  отстраняване  или  изпълнението 

на критериите за подбор4 ? (чл. 54, ал.1, т. 5, б. 

„б“ от ЗОП) 

 

 

 
 

а) [] Да [] Не 

 

 

 

б) [] Да [] Не 

Икономическият оператор извършил ли е 

установено с влязло в сила наказателно 

постановление  или  съдебно  решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 

63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 

245 и чл. 301 - 305 от Кодекса  на  труда или чл. 

13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството  на 

държавата, в която участникът е установен ?  

(чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП) 

 

 

Икономическият оператор предприел ли е мерки за 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

 

 



 

 
доказване на надеждност ?  

За представляващите на икономическия 

оператор налице ли е конфликт на интереси5, 

който не може да бъде отстранен ? (чл. 54, ал.1, т. 7 

от ЗОП) 

 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 
[…] 

СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ: 
ОТГОВОР: 

По отношение на икономическия оператор налице 

ли са специфичните национални основания за 

отстраняване, посочени в обявата ?6 

 

Ако „да“, икономическият оператор предприел ли   

е мерки за надеждност ? Ако „да“, моля опишете 

предприетите мерки: 

[] Да [] Не 

 

 

 
[] Да [] Не 

 
[…] 

 

 

 
5 
По смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП. 

6 
Имат се предвид забраната за свързаност по чл. 101, ал.11 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от закона, както и 

обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 



 

 

 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

Деклариране на обстоятелства, валидни за лицата, представляващи участника 

 

Моля, попълнете в случай, че лицето, което подписва декларацията, декларира обстоятелства и по 

отношение на останалите представляващи участника лица (отбелязва се с „х“ в случай, че е приложимо)  

☐   Декларирам, че по отношение на лицата, представляващи участника и посочени в Част Втора 

"Основания за отстраняване", няма различие в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, 

декларирани от мен, както и че разполагам с информация за достоверността на описаните обстоятелства за 

съответните задължени лица. 

 

 

Дата, ………………., име и фамилия .............................................. , 

 

длъжност………………………..подпис………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


