
Приложение   2 - Образец 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и 

чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

от участник / подизпълнител / всеки от участниците в обединение, което не е юридическо 

лице 

 

 

Долуподписаният(-ата): …………………………………………..………………..., с ЕГН 

................................, в качеството ми на (посочете длъжността) 

…………...…………………………. на (посочете наименованието на участника) 

……………………………….……............., ЕИК на участника ................................., седалище и адрес 

на управление на участника: ..........................................................................................., участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка, монтаж, конфигуриране и 

пускане в действие на компютри и периферия, геодезична и геофизична техника, 

фотоапаратура и обучение” с обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1:  „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на 

компютърни конфигурации и периферии”  

Обособена позиция № 2: „Доставка на геодезическо и геофизическо оборудване и 

обучение на лицата ползващи техниката” 

Обособена позиция № 3:  „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата ползващи 

техниката” 

(зачертава се позицията за която не се кандиданства) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран(-а) за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК); 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК. 

 

2. Не съм лишен(-а) от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

3. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

4. Не съм свързано лице* с Възложителя /Директора на Национален археологически 

институт с музей при Българска академия на науките/ или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

обстоятелства по настоящата декларация в 7-дневен срок от настъпването им. 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: …………… г.   ДЕКЛАРАТОР:……………… 

 



 2 

Декларацията се подава и подписва задължително от участник – физическо лице, при едноличен търговец - от физическото 
лице – търговец, а ако участникът е юридическо лице декларацията се подава и подписва от всяко от следните лица:  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. във всички 
останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват участника; 7. в случаите по т. 1 - 6 - 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. При същите условия декларацията се 
подава и подписва от всеки подизпълнител, а когато участникът е обединение, което не е юридическо лице – от всеки член 
на обединението. 
ВАЖНО: Тази Декларация се представя както от българските физически или юридически лица – участници в процедурата, така и от 
чуждестранните физически или юридически лица - участници в процедурата. 
* За „свързани лица”, виж § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
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Приложение  3 - Образец 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 

47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП, приложима само за чуждестранните физически или юридически 

лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП 

 

от участник / подизпълнител / всеки от участниците в обединение, което не е юридическо 

лице 

 

 

Долуподписаният(-ата): …………….………………..., с личен паспорт номер    

................................, в качеството ми на (посочете длъжността) …………...……………………. на 

(посочете наименованието на участника) ……………………………….……............., седалище и 

адрес на управление на участника: ..............................................................................................., 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 

осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка, монтаж, 

конфигуриране и пускане в действие на компютри и периферия, геодезична и геофизична 

техника, фотоапаратура и обучение” с обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1:  „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на 

компютърни конфигурации и периферии”  

Обособена позиция № 2: „Доставка на геодезическо и геофизическо оборудване и 

обучение на лицата ползващи техниката” 

Обособена позиция № 3:  „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата ползващи 

техниката” 

(зачертава се позицията за която не се кандиданства) 

 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

 

1. За участникът …………………………… (посочете наименованието на участника), който 

представлявам, в държавата, в която е установен не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 

и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки. 

2. Участникът …………………………… (посочете наименованието на участника), който 

представлявам, в държавата, в която е установен не е виновен за неизпълнение на задължения по 

договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

3. За мен, долуподписаният(-ата) в качеството ми на ………………………………. (посочете 

длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) в 

държавата, в която съм установен(-а) не са налице нито едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 

1, букви а) – д) включително и чл. 47, ал. 2, т. 5 от Закона за обществените поръчки. 

4. Аз, долуподписаният(-ата) в качеството ми на ………………………………. (посочете 

длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) в 

държавата, в която съм установен не съм лишен(-а) от правото да упражнявам определена 

професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението. 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

обстоятелства по настоящата декларация в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

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

(дата на подписване)       (подпис и печат) 
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Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 3 и 4 от декларацията се 

прилага за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  

 

ВАЖНО: Тази декларация се представя само от участниците чуждестранни физически или 

юридически лица. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или участникът е обединение, в което участвува чуждестранно физическо или юридическо 

лице, то участникът представя тази декларация, както и Декларациите за липса на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки – съгласно Приложения № 5 и № 

5а от документацията за участие. 
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Приложение 4 - Образец 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 47, ал. 2 т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и 

чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП 

 

от участник / подизпълнител / всеки от участниците в обединение, което не е юридическо 

лице 

 

Долуподписаният(-ата): …………………………………………..………………..., с ЕГН 

................................, в качеството си на представляващ
1
 (посочете длъжността) 

…………...…………………………. (посочете наименованието на участника) 

……………………………….……............., ЕИК на участника ................................., седалище и адрес 

на управление на участника: ....................................................................................................., участник 

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка, монтаж, конфигуриране и 

пускане в действие на компютри и периферия, геодезична и геофизична техника, 

фотоапаратура и обучение” с обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1:  „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на 

компютърни конфигурации и периферии”  

Обособена позиция № 2: „Доставка на геодезическо и геофизическо оборудване и 

обучение на лицата ползващи техниката” 

Обособена позиция № 3:  „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата ползващи 

техниката” 

(зачертава се позицията за която не се кандиданства) 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

 1. Представляваният от мен участник: 

- не е обявен в несъстоятелност;  

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените 

процедури, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

2. 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 съгласно 

националните закони и подзаконови актове, дейността на участника не е под разпореждане на съда 

и участникът не е преустановил дейността си. 

3. 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. 

4.  Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл 

в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията
2
, или задължения, за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

                                                 
1 Посочете фирмата на участника. Ако участникът е физическо лице, се посочва, „в качеството ми на участник”. 
2 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ 

към настоящата декларация. 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, 

които могат самостоятелно да го представляват. 

ВАЖНО: Тази Декларация се представя както от българските физически или юридически лица – участници в 

процедурата, така и от чуждестранните физически или юридически лица - участници в процедурата. 
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5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

6. 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 

обстоятелства по настоящата декларация в 7-дневен срок от настъпването им. 

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

Наказателния кодекс. 

 

Дата:____________ г.    ДЕКЛАРАТОР:____________ 
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Приложение  5 - Образец 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за използуване / неизползуване на подизпълнители 

 

 

Аз, долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с ЕГН ………………….., в качеството 

ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… 

(посочете наименованието на участника) - участник в обществена поръчка чрез публична покана 

по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка, 

монтаж, конфигуриране и пускане в действие на компютри и периферия, геодезична и 

геофизична техника, фотоапаратура и обучение” с обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1:  „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на 

компютърни конфигурации и периферии”  

Обособена позиция № 2: „Доставка на геодезическо и геофизическо оборудване и 

обучение на лицата ползващи техниката” 

Обособена позиция № 3:  „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата ползващи 

техниката” 

(зачертава се позицията за която не се кандиданства) 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използваме / ще използваме 

(нужното се попълва) подизпълнители; 

 

1.1. Подизпълнител(-и) ще бъде(бъдат): ..................................................... (изписват се 

наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на 

поръчката и са дали съгласието си да бъдат подизпълнители за тази поръчка. 

 

1.2. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите, е както следва: 

 

- подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) 

ще изпълнява следните дейности от предмета на обществената поръчка: 

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

- подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория подизпълнител) 

ще изпълнява следните дейности от предмета на обществената поръчка: 

………………………………………………….. 

 

/Данните по т. 1.2 се попълват съобразно броя на подизпълнителите/. 

 

1.3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката е както следва: 

 

Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо ........... % 

от общата цена на нашата ценова оферта в лева без включен ДДС, в т.ч.: 

 

- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия 

подизпълнител) ще бъде ...................% от общата цена на нашата оферта в лева без ДДС; 

- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието на втория 

подизпълнител) ще бъде ..................% от общата цена на нашата оферта в лева без ДДС. 

 

/Данните по т. 1.3 се попълват съобразно броя на подизпълнителите/. 
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ВНИМАНИЕ: Когато участникът предвижда участие на подизпълнител(-и), то участникът следва 

да представи съответните документи за всеки от подизпълнителите съгласно указаното в т. 8 от 

документацията към публичната покана. 

 

………………………. г.      Декларатор: 

………………………. 

(дата на подписване)        (подпис и печат) 

 

 

Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, декларацията се подписва от 

лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  
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Приложение  6 - Образец 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

 

 

Аз, долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с ЕГН ………………….., в качеството 

ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ……………………………………… 

(посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате) - във връзка с 

обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: “Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 

компютри и периферия, геодезична и геофизична техника, фотоапаратура и обучение” с 

обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1:  „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на 

компютърни конфигурации и периферии”  

Обособена позиция № 2: „Доставка на геодезическо и геофизическо оборудване и 

обучение на лицата ползващи техниката” 

Обособена позиция № 3:  „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата ползващи 

техниката” 

(зачертава се позицията за която не се кандиданства) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

  

 Ние, ................................................................................, сме съгласни да участваме като 

 (посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате)  

 

подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на  

       (посочете името на участника, на който сте подизпълнител) 

 

горепосочената обществена поръчка. 

 

 

 Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:  

 

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

 

 (посочете конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена 

от Вас като подизпълнител за тази поръчка). 

 

 

 Запознати сме, че давайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на 

горепосочения участник, не можем да представим самостоятелна оферта за тази поръчка. 

 

Във връзка с изискванията на процедурата, представяме документи, съгласно т. 8 от 

документацията към публичната покана. 
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................................ г.     Декларатор: ........................................ 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

 

 

 

 

Забележка: Когато подизпълнителят е юридическо лице, декларацията се подписва от лицата по 

чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  

 


