
  

 Образец № 1 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 47 ал. 8 от ЗОП 

(за обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1 от ЗОП) 
 

Долуподписаният/-ната ______________________________________________________ 
                /име, презиме, фамилия/ 

 
ЕГН: _________________,  притежаващ лична карта № _________________, издадена на 

_______________________ от МВР-гр. ________________________________________________,  

адрес: __________________________________________________________________________,  
                            /постоянен адрес/ 

представляващ __________________________________________________________________, 
                     /ЕТ, Дружество, Фирма/ 

участник в процедура за възлагане на   обществена   поръчка чрез публична покана с    
предмет: “Доставка на масла, греси и антифриз за нуждите на „ВиК- Сливен” ООД, гр. 
Сливен”, със седалище и адрес на управление: ___________________________________ 

______________________________, тел:________________, факс: ____________________,   

ЕИК: ___________________ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда 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; 
- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните му закони и подзаконови актове. 
- не е обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по ликвидация или в 

подобна на горепосочените процедури съгласно националните  закони и подзаконови актове. 
 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 
отговорност по чл.313 от НК. 
 
 
 
   г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                                   (подпис и печат) 

 
 

*
 Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато управляващите 

участника са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на 

участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен 

орган. 



  

Образец № 2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 47 ал. 8 от ЗОП 

(за обстоятелствата по чл.47,  ал.5 от ЗОП) 
 
Долуподписаният/-ната ______________________________________________________ 

                /име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: _________________,  притежаващ лична карта № _________________, издадена на 

_______________________ от МВР-гр. ________________________________________________,  

адрес: __________________________________________________________________________,  
                            /постоянен адрес/ 

представляващ __________________________________________________________________, 
                     /ЕТ, Дружество, Фирма/ 

участник в процедура за възлагане на   обществена   поръчка чрез публична покана с    
предмет: “Доставка на масла, греси и антифриз за нуждите на „ВиК- Сливен” ООД, гр. 
Сливен”, със седалище и адрес на управление: 
___________________________________________________ 

_________________________________, тел:________________, факс: ____________________,   

ЕИК: ___________________ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 
 2. Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  

3. Се задължавам  при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 
възлагане на обществена поръчка. 
  

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося 
отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
    г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                                                                    (подпис) 

 

 

 „Свързани лица” по смисъла на посочената разпоредба са: 

1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по 

съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен 

включително; 

2. физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически 

или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и 

обективност.  

 
*Декларация се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от управителя и 

представляващ участника) и контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата 

временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на 

дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в 

съответния управителен или контролен орган. 


