Образец №1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ........................................................................................................................
в качеството си на .......................................................................................................................
/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл.47, ал.4, т.1- т.6 от ЗОП */
на ....................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК по БУЛСТАТ или по чл.23 от Закона за търговския регистър …………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Управлявания/ представлявания от мен участник:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
в) не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда,
дружеството не е преустановило дейността си);
г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или
на данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за
възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

.
................................. г.

ДЕКЛАРАТОР:

гр. ..............................

* Декларацията се представя от:
1. при събирателно дружество- от всеки един от съдружниците или съдружникът или лицето,
на което е възложено управлението на дружеството, съгласно дружествения договор.
2. при командитно дружество- от всеки един от неограничено отговорните съдружници,
съгласно дружествения договор.
3. при дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена
отговорност - от всеки един от управителите на дружеството.
4. при акционерно дружество – от всяко едно от лицата, овластени от съвета на директорите,
съответно управителния съвет да представляват дружеството. При липса на овластяване
декларации се подават от всеки един от членовете на съвета на директорите, респективно
управителния съвет.
5. при командитно дружество с акции – от всеки един от членовете на съвета на директорите
или от онези негови изпълнителни членове, на които е възложено управлението на
дружеството;
6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата или участника.
7 в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България, съответно
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т.2.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал.5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният .......................................................................................................................
в качеството ми на .....................................................................................................................
/изписва се в какво качество се подава декларацията – от всяко лице, което подава декларация по чл.47, ал.1 и
ал.2 от ЗОП /

на ....................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК по БУЛСТАТ или чл.23 от Закона за търговския регистър …………………..………
ДЕКЛАРИРАМ:
1. В цитираното по-горе качество не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за
възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

................................. г.
гр. ..............................

ДЕКЛАРАТОР:

