
Образец 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.47, ал.9 от ЗОП 

 
Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................... 
......................................................................................................................... 
притежаващ лична карта № .............., издадена на....................от МВР, гр. 
...................... с ЕГН...............................,  в качеството ми на представляващ 
..................................................................- участник/кандидат в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, рег. №......................., с предмет: 
“.......................................................................................................................................
..........” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. На основание чл.47, ал.1 от ЗОП  
1.1 Не съм осъден 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 
1.2 Участникът/кандидатът, който представлявам, не е обявен в 

несъстоятелност. 
1.3 Участникът/ кандидатът, който представлявам, не се намира в 

производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно 
националните закони и подзаконови актове. 

1.4 Участникът/кандидатът, когото представлявам 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, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен. 

2. На основание чл.47, ал.2, т. 1,2,4 и 5 от ЗОП 
2.1. Участникът/кандидатът, когото представлявам не е в открито 

производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително 



когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или 
участникът е преустановил дейността си.  

2.2 Участникът/кандидатът, когото представлявам не е лишен от правото 
да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, 
свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. 

2.3. Участникът/кандидатът, когото представлявам не е осъден с влязла в 
сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс свързано със 
здравословните и безопасни условия на труда, или по чл. 172 от Наказателния 
кодекс против трудовите права на работниците. 

2.4 Не съм 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. 

3. На основание чл.47, ал.5 от ЗОП 
3.1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 
3.2. Участникът, когото представлявам няма сключен договор с лице по чл. 

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

 
Декларирам, че публични регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентни органи, които са длъжни да предоставят 
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, са както следва: 

1.......................................... – за обстоятелствата по чл. 47, ал.................... 
2.......................................... – за обстоятелствата по чл. 47, ал.................... 
3.......................................... – за обстоятелствата по чл. 47, ал.................... 
 
Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на  обществената поръчка, 

при подписване на договора ще представя документи от съответните 
компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата от настоящата 
декларация, освен когато някое от тези обстоятелства е включено в публичен 
безплатен регистър или се предоставя безплатно на възложителя. 

 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 
 

............................г       Декларатор: 

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

             
Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП 

                                                                  
          



Образец 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки 
 

          
Долуподписаният /-ната/          

притежаващ лична карта №      , издадена на                       от МВР, гр. 

                                           с ЕГН              ,  в качеството си 

на__________________         _____ (Управител, член на Управителния съвет, 

член на Съвета на директорите) на 

"........................................................................................" (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и 

др.) 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

         
 
съм запознат и приемам условията в проекта за договор, приложен към 
поканата за представяне на оферта за сключване на договор с предмет: 
“……................………………………………………………………………………
………................………………………………………………….................................
...........……………………….....“ 
 
  

        
 

 
 
 
 
  г       Декларатор:   ______   

 

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника 
 
 
 
 



 
Образец 

    
    
(наименование и адрес на Възложителя)  
 
 

Банкова гаранция №......... 
за изпълнение на договор за обществена поръчка 

 
БАНКА ………….. , със седалище ……………………….., е уведомена, че 
между „ ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител и 
бенефициент на банковата гаранция/ и ………………………….., със 
седалище ………………………… /Изпълнител/, е сключен / предстои да 
бъде сключен Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„........................” /наричан по-нататък Договор/. 

  
Във връзка с гореизложеното, „БАНКА ………” …се задължава 
безусловно и неотменяемо да Ви заплати всяка сума или суми, 
непревишаващи общо ................. лв. /........................лева/, при 
получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за 
плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или 
изцяло задълженията си по Договора.  
 
Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез 
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, 
потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на 
лица, които Ви обвързват съгласно закона. 
 
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата 
на всяко плащане, извършено от нас по нея. 
 
Настоящата гаранция е валидна от................... до .................... и изтича 
изцяло и автоматично, в случай че до 16,00 часа на ………………. 
искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в 
„Банка ………..” След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, 
независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат 
или не. 
 
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й 
само след връщане на оригинала на същата в „Банка ……..” …. 
  
С уважение,  
……………… 
 
(БАНКА) 


