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Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................................................,
(трите имена на лицето, представляващо участника)

с постоянен адрес: ..............................................................................................................................,
с лична карта № ..........................., изд. на ........................ г. от МВР гр. ......................................,
в качеството си на ................................................................................................................................
на ..........................................................................................................................................................,
(наименование и правноорганизационна форма на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. ............................................., ...........................................
...............................................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ/Идентификация на чуждестранно лице: ..............................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. 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, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура
1

Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, декларацията се подава:
1. при събирателно дружество – от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон,
а при еднолично дружество с ограничена отговорност – от лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество – от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване – от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – от физическото лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – от лицата, които
представляват участника;
8. в случаите по т. 1 ÷ 7 – и от 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.
Този документ е създаден по проект „Въвеждане на високотехнологично енергоефективно оборудване в МДЛ „ЛИНА” ЕООД“.
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конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СИМДЛ „ЛИНА” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да
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съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под
разпореждане на съда, и участникът не е преустановил дейността си;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението;
2а. Аз и представляваният от мен участник не сме виновни за неизпълнение на задължения
по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно
решение;
3. Аз и представляваният от мен участник нямаме 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, и нямаме задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
4. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане
на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;
5. 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.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената от него открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на високотехнологично
енергоефективно оборудване“ в изпълнение на проект „Въвеждане на високотехнологично
енергоефективно оборудване в МДЛ „ЛИНА” ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по
чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.
............ 2013 г.
гр. ........................

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)
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