
 
 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
                

по чл. 47 ал. 1 и ал.5 от ЗОП 
  
 От ................................................................................, ЕГН ......................, с 
постоянен адрес: гр. ................................, община ......................................., ул. 
“............................................................”, № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …,  
л. к. № ............................, издадена на ……………. от МВР - .........................., 
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на 
".................................................................................." ООД (ЕООД,АД) 

с настоящата ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Представляваното от мен/нас дружество не е осъдено 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. Представляваното от мен/нас дружество не е обявено в несъстоятелност; 
3. Представляваното от мен/нас дружество не е в производство по ликвидация 

или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове. 
 4. Представляваното от мен/нас дружество не попада в хипотезата на чл.47, 
ал.5 от ЗОП, при които член на управителен или контролен орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация и поради това не може 
да участва в ОП. 
 
 

     
 ДЕКЛАРАТОР:   

 
 
                                                                   
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
                

по чл. 47 ал. 1 и ал.5 от ЗОП 
  
 От ................................................................................, ЕГН ......................, с 
постоянен адрес: гр. ................................, община ......................................., ул. 
“............................................................”, № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …,  
л. к. № ............................, издадена на ……………. от МВР - .........................., 
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на 
".................................................................................." ООД (ЕООД,АД) 

с настоящата ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Не съм осъден 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 обявен в несъстоятелност; 
3. Не съм в производство по ликвидация или се намирам в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 
4. Не попадам в хипотезата на чл.47, ал.5 от ЗОП при която не могат да 

участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или 
участници, при които член на управителен или контролен орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

  
 
      ДЕКЛАРАТОР:  1. 
 
 
                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

 
 От ................................................................................, ЕГН ......................, с 
постоянен адрес: гр. ................................, община ......................................., ул. 
“............................................................”, № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …,  
л. к. № ............................, издадена на ……………. от МВР - .........................., 
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на 
".................................................................................." ООД (ЕООД,АД) 

с настоящата ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Представляваното от мен/нас дружество не е в открито производство по 
несъстоятелност, или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността 
си; 

2. Представляваното от мен/нас дружество не е лишено от правото да 
упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението; 

3. Представляваното от мен/нас дружество 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 кандидатът или участникът 
е установен. 
 

 
ДЕКЛАРАТОР:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 
 

 От ................................................................................, ЕГН ......................, с 
постоянен адрес: гр. ................................, община ......................................., ул. 
“............................................................”, № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …,  
л. к. № ............................, издадена на ……………. от МВР - .........................., 
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на 
".................................................................................." ООД (ЕООД,АД) 

с настоящата ДЕКЛАРИРАМ, че: 
  

1. Не съм в открито производство по несъстоятелност, или съм сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът 
или участникът е преустановил дейността си; 

2. Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

3. Нямам 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 кандидатът или участникът е установен. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР:      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за подизпълнители  

 
 
 
 От ................................................................................, ЕГН ......................, с 
постоянен адрес: гр. ................................, община ......................................., ул. 
“............................................................”, № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …,  
л. к. № ............................, издадена на ……………. от МВР - .........................., 
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на 
".................................................................................." ООД (ЕООД,АД) 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че 
 
 -  при изпълнението на обществена поръчка с предмет (........................  
........................................) няма да използвам/ще използвам подизпълнители; 
 -  подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите 
на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали 
съгласие за участие в процедурата; 
 -  дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще 
бъде .........% от общата стойност на поръчката. 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване 
на неверни данни. 
 
 
     ДЕКЛАРАТОР: ............................ 
 

 
 
 
 
 


