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Образец Приложение №1 

 

(Попълва се от ФЛ, прокуристи, управители, изпълнителни директори, търговски 

пълномощници на 

участника/подизпълнителя и т.н.) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 

 

Подписаният………………………………………………….……..................................………

…, 

(име,презиме,фамилия) 

в качеството си на: (ненужното се зачертава) ЕТ/лице, упражняващо свободна 

професия/управител или член на управителен или контролен орган, както и временно 

изпълняващ такава длъжност на 

.............................……..…………………………………............…………………………………

………………….………………………………….................................................................,  

(наименование,седалище и адрес на Участника- юридическо лице) 

 

участник в обществена поръчка за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: 

......................................................................................................................................, открита с 

публична покана – публикувана в АОП под № ............................../..................г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че : 

 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

а/ за 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. 

 

Ако Кандидатът/Участникът/Участникът в обединение/Подизпълнителят е 

чуждестранно физическо или юридическо лице е необходимо да се декларира дали в 

държавата, в която е лицето е установено е налице някое от обстоятелствата за осъждане 

на лицето, посочени в разпоредбата чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (посочени в т. 1 от 

настоящата декларация) състави на престъпления в съответствие с съответния национален 

наказателен закон. В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да се декларира и това 

обстоятелство в настоящата декларация. 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

 

2. Не съм свързано лице с ...................................................... (посочете наименованието на 

Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на 

Възложителя. 
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3. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 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. 

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 

провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок 

от настъпването им. 

 

 

............................... 2014 г.                                              ДЕКЛАРАТОР:    

 

 
Забележка: В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в 

настоящата декларация. 

Лицата с право да представляват участника/ кандидата/ Участника в обединение/ подизпълнителя и 

прокуристите, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 8 от Закона за обществените поръчки декларират 

обстоятелствата по настоящата декларация. Когато кандидатът или участникът или подизпълнителя е 

юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП 

от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато представляващи 

кандидата/участника/участник в обединение/подизпълнителя са повече от едно лице и представляват заедно, 

декларацията по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП се попълва от всяко едно лице. 

Когато кандидата/участникът/ Участникът в обединение/подизпълнителя има прокуристи декларацията се 

подава от всеки от тях. В случай, че участникът/подизпълнителя/участника в обединение е чуждестранно 

лице и има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста/ ите, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. В случай, че изрично от актуалното 

състояние не е видно и изрично записано учредяването и действието на представителната власт на 

конкретни прокуристи за територията на Р. България декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП задължително се 

подава от всички действащи прокуристи, съгласно актуалното състояние на участника. 

Когато кандидат/участник/Участник в обединение/подизпълнител в процедурата е обединение, което не е 

юридическо лице декларацията се подава от всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларацията по чл. 47, ал. 1, т.1 

от ЗОП се подава от всяко физическо или юридическо лице, включено в  обединението при условията на чл. 

47, ал. 4 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. 

 


