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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

       Образец към представянето на участника! 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният/ата .........................................................................................., адрес 

.............................................., л.к. №: ......................................., изд. на .............................................. 

от ................................................................, в качеството  си на 

.................................................................................................................( управител, изпълнителен 

директор и др.) на ........................................................................ (наименование на 

юридическото лице), със седалище и адрес на управление: 

....................................................................................., с ЕИК ............................, участник в 

открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на работни обувки – прахо-, студо- и 

искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”. 

 

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО: 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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; 

 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 

 

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито 

в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 

 

            4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се 

отнася до конкретния участник): 

 а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган;     

 б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;    

    

 в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

                                                                                                                     

 5. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва): 

 а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

 

 б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните 
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си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда (при чуждестранни участници); 

 

 в) не е преустановил дейността си. 

 

 6. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан, по смисъла на § 1, т. 

23а от ДР на ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

 

По смисъла на ЗОП 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. 

 

7. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 

или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен 

участникът, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 

Възложителя: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

*Забележка: Декларацията се подписва от всички лица  по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  

 В случай че участникът е обединение, декларация се представя  от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

 

 

Дата: ....................г.                                      ДЕКЛАРАТОР:  

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

                                                                                                             (подпис) 

 

 


