
 

  Образец!  

Приложение № 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 

Долуподписаният /та/ те1 ............................................................................................., 

ЕГН: ........................................, с адрес 

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

с лична карта № ….............................., издаден на …................от ….............................., в 

качеството ми на ................................2 на ................................................................................ 

[наименование на кандидата] с ЕИК ................................, регистрирано в 

…..........................................................., със седалище и адрес на управление 

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

.................. - кандидат в процедура на договаряне с обявление по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт на електрически 

локомотив 43545, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с 

изпълнение на ремонтната програма за 2015 -2016 г.”, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Не съм осъден 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 кандидат не е обявен в несъстоятелност; 

3. Представляваният от мен кандидат не е  в производство по ликвидация и не се 

намира в подобна процедура  съгласно националните закони и подзаконови актове; 

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

отнася до конкретния кандидат): 

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 кандидатът е установен (при чуждестранни 

кандидати). 

5. Не съм/представляваният от мен кандидат не е 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; 

                                                 
1
 Декларацията се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че участникът е 

обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП. 
2
 Посочва се качеството на декларатора съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 



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

23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация. 

7. Не съм / Представляваният от мен кандидат не е сключил договор с лице по чл. 21 

или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по 

смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от 

настъпването им писмено да уведомя Възложителя. 

 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е 

установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по     т. 1 – 4 

са: 

1......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е 

установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за 

обстоятелствата по т. 1 – 4 са: 

1......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

 

 

 

..................................     Декларатор/и: ....................................... 

дата на подписване         подпис/и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


