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Приложение № 12 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за липса на обстоятелства 
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП 

 
Подписаният/ата ______________________________________________, ЕГН:____________________ 

/трите имена/ 
л.к. № ______________________ , издадена на _________________г. от  _________________________ 
адрес: гр. / с.___________________________ ,  община ______________ , област _________________ 
ул. _______________________________________________ № _____ бл. № _____ , ап. ____ , ет. ____ , 
в качеството ми на ______________________________________________________________________ 

/длъжност или друго качество/ 
на ____________________________________________________________________________________ 

/наименованието на участника / подизпълнителя/ 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) 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. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки. 

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
[дата на подписване]     Декларатор: [подпис и печат]: 
 
 
Забележки:  

             „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са: 
1. Роднини по права линия без ограничение. 
2. Роднини по съребрена линия до четвърта степен включително. 
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3. Роднини по сватовство - до втора степен включително. 
4. Съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. 
5. Съдружници. 
6. Лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото. 
7.  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. 

Служителите на ръководни длъжности в община Смолян са посочени на следния 
уебсайт на общината: www.smolyan.bg 

Декларацията се попълва от долупосочените лица при участниците и подизпълнителите. 
В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко 

едно от тях от лицата по следващия  пункт. 
Декларацията се попълва, подписва и представя:  

1. При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон. 

2. При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници. 

3. При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон. 

4. При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон. 

5. При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон. 

6. При едноличен търговец - за физическото лице – търговец. 
7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника. 
8. В случаите по т.1 – 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само 
от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 
Република България. 

 
 
 
 


