Приложение № 2
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
от __________________________________________________________________________, с
ЕГН_______________, лична карта № _____________, изд. на __________ от
______________, гр. _____________, с постоянен адрес: гр. ________________, община
______________, ул. ______________________№_____,
в качеството си на ______________________(изписва се длъжността) на
_______________________________________________
(изписва
се
името
на
дружеството), с ЕИК ___________________ със седалище: гр. _______________________,
община, ______________________, ул. __________________________№_____,
кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
_______________________________________________ (изписва се предмета на поръчката)
ДЕКЛАРИРАМ:
I. По чл.47, ал.1 от ЗОП, точки:
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;
е) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация или в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
II. По чл.47, ал.2 от ЗОП, точки:
1. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност, и не
е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определената професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за
нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
2а. Представляваният от мен кандидат не е виновен за неизпълнение на задължения по
договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на
информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2, доказано от
възложителя с влязло в сила съдебно решение.
4. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния
кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от
Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки.
6. Представляваният от мен кандидат не е установен от службите за сигурност по смисъла
на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е
доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата
надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност.

ІІІ. По чл.47, ал.5 от ЗОП, точки:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. Представляваният от мен кандидат/участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Информация за посочените от мен обстоятелства се съдържа в: ...............................................
....................................................(изписват се публичните регистри) или може да Ви бъде
предоставена служебно от: .........................................................................
(изписва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в
която кандидаттът е установен, е длъжен да предостави информация за тези
обстоятелства).
Забележки:
1. Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 и 8 от ЗОП.
2. Чуждестранните лица с тази декларация удостоверяват, че за тях не са налице
съответните обстоятелства съгласно законодателството на държавата, в която са
установени.
Подпис и печат: _________________
_______________________________
/име и фамилия/
Дата: ____________ г.

________________________________
/длъжност/
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