
Образец!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният /та/ ............................. ............................... ................................................................

с адрес: .............................. ........................................... ...............................................................................

лична карта № ............................., изд. на.........................г. от МВР гр.....................................................,

в качеството си на ........................................ ................................. ..............................................................

на ....................................................................................................................................................................,

със седалище и адрес на управление:................................ ................................ ............................. ......., 

вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК №..............................................................................................,

регистрация по ДДС №........................................................................................................

участник в обществена поръчка по реда на  глава осма "а" от ЗОП с предмет:  „Доставка на болнично 

обзавеждане и медицинско оборудване, чрез покупка за нуждите на Многопрофилна болница за активно 

лечение „Иван Скендеров” ЕООД”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. Не съм осъден 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;
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д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс- при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

2. Не съм обявен в несъстоятелност;

3.  Не  съм  в  производство  по  ликвидация  или  не  се  намирам  в  подобна  процедура  съгласно 

националните закони и подзаконови актове;

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт  на интереси с свързани  лица  с  възложителя  или  със 

служители на ръководна длъжност в неговата организаци;

5. Не съм сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интерес.

6. При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Възложителя в 7-дневен 

срок от настъпването им.

При  сключване  на  договор  определеният  изпълнител  представя  документи  за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен 

регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която съм 

установен. 

Известно ми е, че за неверни данни  нося наказателна  отговорност по  чл.  313 от  Наказателния 

кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:.............................
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Дата: 

Град: 
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Образец!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на условията на проекта на договор

Долуподписаният /та/ ............................. ............................... ................................................................

с адрес: .............................. ........................................... ...............................................................................

лична карта № ............................., изд. на.........................г. от МВР гр.....................................................,

в качеството си на ........................................ ................................. ..............................................................

на ....................................................................................................................................................................,

със седалище и адрес на управление:................................ ................................ ............................. ......., 

вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК №..............................................................................................,

регистрация по ДДС №........................................................................................................

участник в обществена поръчка по реда на  глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на болнично 

обзавеждане и медицинско оборудване, чрез покупка за нуждите на Многопрофилна болница за активно 

лечение „Иван Скендеров” ЕООД”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.
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Известно ми е, че за неверни данни  нося наказателна  отговорност по  чл.  313 от  Наказателния 

кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:.............................

Дата: 

Град: 
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Образец!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /та/ ............................. ............................... ................................................................

с адрес: .............................. ........................................... ...............................................................................

лична карта № ............................., изд. на.........................г. от МВР гр.....................................................,

в качеството си на ........................................ ................................. ..............................................................

на ....................................................................................................................................................................,

със седалище и адрес на управление:................................ ................................ ............................. ......., 

вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК №..............................................................................................,

регистрация по ДДС №........................................................................................................

участник в обществена поръчка по реда на  глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на болнично 

обзавеждане и медицинско оборудване, чрез покупка за нуждите на Многопрофилна болница за активно 

лечение „Иван Скендеров” ЕООД”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Участникът  .......................................................................(посочете  фирмата  на  участника),  който 
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представлявам:

1.  при  изпълнението  на  горе  цитираната  обществена  поръчка  няма  да  използвам/  ще 

използвам(ненужното се изтрива) подизпълнители;

2.  подизпълнител/и  ще  бъде/бъдат  (изписват  се  наименованията  на  фирмите  на  

подизпълнителите),  които  са  запознати  с  предмета  на  поръчката  и  са  дали  съгласие  за  участие  в 

процедурата;

3.  дела  на  участие  на  подизпълнителите  при изпълнение  на  поръчката  ще  бъде  ...............% от 

общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за неверни данни  нося наказателна  отговорност по  чл.  313 от  Наказателния 

кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:.............................

Дата: 

Град: 


