Приложение № 3
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5
от Закона за обществените поръчки
От _____________________________________, с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр.
____________,
настоящ
адрес
в
гр.___________,
община
________,
ул.
____________________________, с лична карта № _________, издадена на _________ от
___________, управител/прокурист (член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите
и др. съгласно чл.47 от ЗОП) на _______________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), кандидат
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на документации за избор на
изпълнители на дейностите по проекта по реда на ЗОП”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. По чл. 47, ал.1 от ЗОП:
1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за ?:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
- подкуп, по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;
- участие в организирана престъпна група, по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността, по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството, по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
2. По чл. 47, ал. 2 от ЗОП:
2.1. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност,
или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си, по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон ?.
2.2. Не съм лишен от правото да упражнявам определената професия или дейност,
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението ?.
2.3. Представляваният от мен участник 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 съм установен.
3. По чл. 47, ал. 5 от ЗОП:
3.1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация 3;
3.2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Забележка ?: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал .4 от ЗОП;
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Забележка ?: В случай, че участникът е чуждестранно лице, по отношение на същия се
декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови
актове, и неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
Забележка ?: Чуждестранните участници съобразяват декларацията си с изискванията на
чл. 46 и сл. от ЗОП.
________________
(място на деклариране)

________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис)
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