ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

От ...................................................................,
ЕГН ..............., с постоянен адрес в гр. ...................,настоящ адрес в гр. ....................., община "........................",ул. ................................................, л. к. № ...........,издадена от .................................................................гр. .........................................., на ............. г.  в качеството си на  .................................................................. 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите и др.)
на "..............................................................." 
(наименованието на участника/подизпълнителя)(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 




                              ДЕКЛАРИРАМ, че  

   1.  Не съм осъден с влязла в сила присъда за:   
  -  престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
  -   подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
  -  участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ;     
  -  престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;   
  - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателниякодекс .     
   2. Участникът, който представлявам не е обявен в несъстоятелност;    
   3. Участникът, който представлявам не е производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;  

    Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ........... г.                     ДЕКЛАРАТОР: ...............
                                                       (подпис, печат) 

Забележки:
            Изискванията на чл.47,ал. 1, т. 1  от ЗОП, се прилагат за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП / съдружник или лице, на което е възложено управлението съгласно дружественият договор,неограничено отговорен съдружник съгласно дружественият договор, управител, едноличен собственик или определен от него управител, член на Съвета на директорите, Член на Управителния съвет или овластени от тях лица ,изпълнителни членове, на които Съветът на директорите е възложил управлението, прокурист, когато има такъв, при едноличен търговец -  физическото лице — търговец, във всички останали случаи, лицата, които представляват кандидата или участник./. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.Ако декларацията е на чужд език, се представя и в превод.Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.



