
 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

 
 
 От ........................................................................................................................................., 

ЕГН ....................................., живеещ в гр./с./ ............................................................................., 

община.........................................................., област ……………………………………………., улица 

………….……….......................................................................№......................, л. карта № 

......................................,издадена от МВР.................................................................................. 

на ............................. г., в качеството си на ……………...…………………………………….… 

на…………………………….........................................................................................................., по 

силата на ……………..……………………………………..…………………………………, със 

седалище и адрес на управление …………...……………………………………………… 

………………………………………………, Булстат/ЕИК……………………………….…….. 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че не съм 

 
1. в открито производство по несъстоятелност, или е 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. лишен от правото да упражнява определена 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. 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; 
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., отм. - ДВ, 
бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)  
4. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран 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. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
6. се установи 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, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. 
 

  
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 
 
 Дата: ................ 20..... г.        ДЕКЛАРАТОР: ................................................................. 
                                                  /                                                                                                      / 
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