
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

  
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 

 
 Подписаният ................................................................................................................... 

/трите имена/ 
 
л.к. № .................................................., издадена на .............................................................. г. 
от ..................................., град .................................................................................................... 
жител на гр. ................................................. община ................................................................ 
адрес: гр. ...................................................... община ................................................................ 
ул. .................................................................................... № ....... бл. № ......., ап. ......., ет. ...... 
 
 В качеството си на .......................................................................................................... 

(управител / изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на 
директорите) 

 
на .................................................................................................................................................. 

(наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице) 
 
....................................................................................................................................................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда или съм реабилитаран за: 
• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс /НК/; 
• подкуп по чл. 301-307 от НК; 
• участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 
• престъпления против собствеността по чл. 194-217 от НК; 
• престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК. 
 
2. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия. 
Забележка: под определена професия или дейност се разбира проектант, съгласно 
изискванията на българското законодателство и съгласно изискванията на 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
 
3. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност. 
 
4. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 
несъстоятелност. 
 
 
 



 

 

 
5. Представляваното от мен юридическо лице не е сключило извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. 
 
6. Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда. 
 
7. Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си. 
 
8. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация. 
 
9. Представляваното от мен юридическо лице 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 / представляваното от мен 
юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е 
допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията. 
 
10. Представляваното от мен юридическо лице няма член на управителен или контролен 
орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или 
търговски пълномощник, който е 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; който е 
сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси. 
  
 Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 
декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
Дата: .......................................   ДЕКЛАРАТОР: ....................................... 
          /подпис, печат/ 
 Забележки: 
 Декларацията се попълва от представителите на участниците и на 
подизпълнителите, когато юридическите лица са установени / регистрирани в България. 
 В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се попълва и представя 
от: 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.във всички 
останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника. 
 По отношение на обстоятелствата в точка 9 деклараторът избира това 
обстоятелство, което ще декларира, и посочва само него. 


