
 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

Приложение № 13 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за липса на обстоятелства 
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 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. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
2. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
3. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не е 

сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон 
(в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, 
участникът е преустановил дейността си). 

4. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по 
договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

5. Представляваният от мен участник 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 (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията) [в случай че участникът е чуждестранно лице - представляваният 
от мен участник няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен]. 

6. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане 
на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

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. 
 

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:  
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП, когато участникът или подизпълнителят е юридическо лице, 
декларацията се подава от поне от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 
В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от 
лицата по предходния пункт. 


