ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“ от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният………………………………………....................................
/ име, презиме, фамилия /
...............................................................................................................…………,
адрес гр.......................................................................................................................................
........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от
......……………………., на ............................., ЕГН ………………………… ......в качеството на
........................................... .............................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от
ЗОП)
на ....................................................................................................................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:
а/ престъпления 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.321-321а то Наказателния кодекс;
г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;
д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
..........................

ДЕКЛАРАТОР : ...........................
/подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от участника.
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при
изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.
Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от
лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса
на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - 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.

