
            

 Приложение № 4  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП  

 

(подава се от кандидат или участник) 

 

Долуписаният/ долуподписаната/ долуподписаните :  
1. ………….............................................................................................................................................. 
                                              / собствено, бащино, фамилно име / 
ЕГН .........................................., притежаващ/а лична карта №….....................…...., издадена 
на................................................................. от МВР - гр. ....................................…………….............. 

 /дата на издаване/                                   /място на издаване/ 
адрес: ......................................................................…….....................……………............................... 
                                                                    /постоянен адрес/ 
Представляващ/а ………............……...................................................................................................,  
          /наименование/ 
в качеството си на ......................................................., със  седалище ………………………...……. 
        /длъжност/ 
адрес на управление: ............................................................................................................................, 
тел./факс........................., ЕИК ..................................,  
 
 

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/ Осъждан съм, но съм реабилитиран  за 

(невярното се зачертава):   

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; 

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 3. Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) не е сключвало договор с лице по 

чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

гр .: .…………….                                               ДЕКЛАРАТОР: 

дата:…………….      /име, фамилия и подпис / 

 

 
 



Забележка: 1.  Декларацията се подава от лицата, които представляват кандидата или участника. 

В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя. 

2. Когато декларацията съдържа изискване за деклариране на алтернативни обстоятелства, 

ненужното се зачертава.  

3. В случаите по т. 1, когато са налице различни обстоятелства за лицата, които представляват 

кандидата или участника, обстоятелствата се декларират по отделно за всяко лице. 

4. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки, се прилагат, както 

следва: 

4.1. лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон - при събирателно дружество;  

4.2. лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници - при 

командитно дружество; 

4.3. лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон - при дружество с ограничена отговорност, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4.4. овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 

235, ал. 1 от Търговския закон - при акционерно дружество; 

4.5. лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон –при  командитно дружество с акции; 

4.6.  физическото лице – търговец - при едноличен търговец ;  

4.7. лицата, които представляват кандидата или участника във всички останали случаи, 

включително за чуждестранните лица; 

4.8. прокуристите, когато има такива, в случаите по т. 4.1 – 4.7.  

4.9.Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.  

5. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

декларацията се подава от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението съобразно горните 

правила.  

6. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица – кандидати или участници. 

7. "Свързани лица" са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 

право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и 

лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 


