
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

 (за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична 

карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ 

……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, 

обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в 

процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пакетирана 

храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново ”,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за: 

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от 

Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, 

посочено в т. 1: …………… (в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място). 

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна;  

4. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.: 

.............(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място). 

5. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен във връзка с 

участието ми в обществената поръчка. 

6. Съгласно чл. 46 от ППЗОП, задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили 

промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.  

Известно ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 

 

.........................../ ......................................................................................................./ ...................................... 

     Дата   Име и фамилия                  Подпис на лицето (и печат)   

 

Забележка: Когато участниците са юридически лица, декларацията се попълва от лицата, 

посочени в чл. 40 от ППЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се 

представя и в превод.           



Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП 

Долуподписаният/ата .........….................................................................................................,  

(три имена) 

с ЕГН .............................., притежаващ/а лична карта/документ за самоличност № 

................................., издадена на ................................ от ................................................, в 

качеството си на ............................................................... /длъжност или друго качество/ на 

................................................... /наименование на участника/, с БУЛСТАТ/ЕИК 

................................, участник в обществена поръчка за определяне на изпълнител с 

предмет„Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ 

ЕООД, гр. Велико Търново ” 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което 

се отнася за конкретния участник):  
1.1. Няма 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; 

         1.2. Има 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; 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3.Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване липсата на основанията за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор.  

4.Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана 

с удостоверяване липсата на основанията или изпълнението на критериите за подбор.  

5. За Участника, който представлявам не 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 

кандидатът или участникът е установен. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
Дата: ........................2019  г.                       Декларатор:…………………  

(дата на подписване)                                                                              (подпис и печат) 

Забележка: 

* Декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да 

представлява/т участника.  

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се 

представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 

от ЗОП. 

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4  и 

чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 

 



Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново 

 
             

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична 

карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ 

……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, 

обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в 

процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пакетирана 

храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново ,  

 Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, 

ал.5 ППЗМИП (Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари) на 

горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица: 

 

1..................................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца 

висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по 

смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

2..................................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца 

висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по 

смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

3..................................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца 

висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по 

смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни обстоятелства. 

 

.........................../ ......................................................................................................./ ...................................... 

     Дата   Име и фамилия                  Подпис на лицето (и печат)   

 

 



Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново 

   

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деи ̆ствителни 

собственици 

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична 

карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ 

……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, 

обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в 

процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пакетирана 

храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново,  

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим.  

или 

Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, като е налице изключение по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици. ]1 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните 
разпоредби на Търговския закон2 с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим. 
 Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни обстоятелства. 

 

 

.........................../ ......................................................................................................./ ...................................... 

     Дата   Име и фамилия                  Подпис на лицето (и печат)   

                                                           
1 Оставя се вярното. 
2
Съгласно § 1 (1) „Свързани лица“ по смисъла на Търговския закон са: 

1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен 

включително и роднините по сватовство – до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в 

дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

(2) „Свързани лица“ са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на 

друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 

Попълва се от представляващия участника в процедурата по търговска регистрация. Когато участникът е 

юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 

представляват. В случай че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя от 

всяко едно лице, включено в обединението.  Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се 

представя и в превод на български език. 

 



Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП  

 

 

 

Долуподписаният ……………………………………………………………………, с ЕГН 

…………………………….., с лична карта № ………………………., издадена на 

………………………………., от…………………………….., в качеството ми на 

………………………………………………………………………………………………… 

   (посочете длъжността)  

на …………………………………………....................................................................................... 

(посочете наименованието на участника) 

- участник в обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с 

предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. 

Велико Търново 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани 

с данъци и осигуровки и опазване на околната среда. 

 

 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване 

на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

 Дата   

 

................/ ................../ ................. 

Име и фамилия  

.................................................................. 

Подпис  

 

.................................................................. 

 

 

 

 

дата ...............                                              ДЕКЛАРАТОР:...................... /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 



Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за участие на подизпълнител 

 

Долуподписаният/та ....................................................................................................................... с 

ЕГН …………...................., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на 

…….….……….………. г. от …………………..…,  с постоянен адрес в гр. ............................., 

община ………….……..., ул./№/ж.к./бл./ап./ет.…….……..…….................................................  

……….………………………………..…......., настоящ адрес в гр. ……………….., община 

….……..……..…, ул./№/ж.к./бл./ап./ет. ……...........................………...………………………,  

телефон ……………..………, в качеството си на ……………............…………...………........... 

                                                         (управител, изпълнителен директор, друго) 

на ……….............………………………………………………………………………………......... 

(изписва се  фирмата и правно-организационната й форма – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, друго) 

ЕИК ….……………..…..., със седалище …………….……….......... и адрес на управление 

.............................................................................................................................................................., 

тел./факс .........................…...................., в качеството ми на участник в процедура за събиране 

на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р 

ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново, 

 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

При изпълнение на поръчката ....…………............................. подизпълнители. 

                                                                             (ще ползваме/няма да ползваме) 

 Декларирам, че отговарям за действията, бездействията и качеството на  

изпълнение на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и 

качеството на изпълнение. 

Предвидените Подизпълнители, са: 

1. Подизпълнител № 1: .....………................................................. с ЕИК ...................... 

(наименование на подизпълнителя) 

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на Подизпълнител 

№ 1:……………………………………………………………………………….. 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 

поръчка е .......... % (.................................................). 

2. Подизпълнител № 2: .....………........................................ с ЕИК ...................... 

(наименование на подизпълнителя) 

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на Подизпълнител 

№ 2:……………………………………………………………………………….. 



Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 

поръчка е .......... % (.................................................). 

3. ............................................................................................................................................. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

  

Дата: ......... .............г.                 ДЕКЛАРАТОР: ................................ 

                                             /подпис и печат/  
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Търново 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………………………, 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ………………………………………………………., 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет : „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ 

ЕООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, посочвам 

следната информация в офертата, която считам за конфиденциална във връзка с наличието на 

търговска тайна, което изисква от възложителя тази информация да не бъда разкривана, освен в 

предвидените в закона случаи: 

………………………………………………………………………………………………… /когато е 

приложимо, ако има такива/: 

 

1. Информацията, съдържаща се  ......................................................................... (посочват се конкретна 

част/части от офертата), да се счита за конфиденциална, във връзка с наличието на търговска тайна. 

2. Не бихме желали посочената по-горе информация да бъде разкривана от възложителя, 

освен в предвидените от закона случаи. 

 

 

 

Дата: ...............       ДЕКЛАРАТОР:(трите имена, подпис и печат) 
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Търново 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП 

 

 

 

Долуподписаният/ата ..................................................................................................... 

(собствено, бащино, фамилно име) 

с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена 

на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)  

с постоянен адрес:  .....................................................................................................  

представляващ ............................................................................................................  

(наименование на лицето-участник) 

с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област 

.............................., община ..........................., гр. ........................................................, 

в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),   

 

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  
„Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Представляваният от мен участник ………………..........................................,  

не е свързано лице с друг участник в посочената процедура за възлагане на обществена 

поръчка  

 Запознат съм, че съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП съм длъжен, при промяна на 

декларираните обстоятелства – при настъпване на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 

при наличие на свързаност, в 3-дневен срок, да уведомя за това възложителя писмено.  

 

 

Дата: ...............       ДЕКЛАРАТОР: 

 

 

 

(трите имена и подпис)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
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Търново 

за приемане на условията на проекто-договора 

Долуподписаният/та...............................................................................................................

............с ЕГН …………...................., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, 

издадена на …….….……............................….………. г. от ………................…………..…,  с 

постоянен адрес в гр. .............................................................., община …....................., 

ул./№/ж.к./бл./ап./ет..............................................................................................................…….….  

……….……………………................................…………..….........................., настоящ адрес в 

гр. ................................................., община …..........……..……..…, ул./№/ж.к./бл./ап./ет. 

…….........………...……....................…………………………..........................................................,  

телефон ….........................………, в качеството си на .................................................................. 

                                                                                           (управител, изпълнителен директор, друго) 

на .............................................…………………………………………………………………......... 

(изписва се  фирмата и правно-организационната й форма – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, друго) 

ЕИК ….……………..…........., със седалище …………….……….......... и адрес на управление 

.............................................................................................................................................................., 

тел./факс .........................…................................., в качеството ми на участник (подизпълнител) 

в процедура за събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за 

пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново, 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Приемам условията и клаузите на проекто-договора по процедура за събиране на 

оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р 

ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново. 

 

 

 

 

 

Дата ......................... г.                                                                   Декларатор: ................................ 

                    /подис и печат/                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 



Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико 

Търново 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………....  

ЕГН: ………………………………………  

Лична карта № ………………………….…. издадена от …….…………………….. на 

……….…….… г., представляващ ......................... в качеството си на ..................... със 

седалище и адрес на управление: ........................................................, тел./факс: 

..........................., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

.............................., ИН по ЗДДС № .................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Съгласен/а съм СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново, в качеството на 

възложител по ЗОП да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за 

защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

Запознат/а съм с:  

 

 целта и средствата на обработка на личните данни;  

 доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за 

предоставянето им;  

 правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни; 

 получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните. 

 

 

 

 

..................... г.        Декларатор: ................... 

 

                                     
 

 

 

 


