ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
DECLARATION
as per art. 47, p. 9 of the LPP

Подписаният (The signee): ……………………………………………………..........................................................................
три имена (full name)
Данни по документ за самоличност (ID information) .......................................................................................
номер на личнакарта, дата, орган и място на издаването
(ID number, expiration, institution and place of issue)

В качеството си на (capacity) ……………………………………………………………………………………………………………………….
длъжност (position)
на Участник (of the Participant): …………………………………………..………………………………………………………………………..,
в открит конкурс за проект на обект: „НОВА СГРАДА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО
СЛАВЕЙКОВ“, ГРАД ВАРНА“ (in an open architectural competition for a “New building for the Regional Library “Pencho Slaveykov”
in the city of Varna”)

ДЕКЛАРИРАМ
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила
присъда/реабилитиран/а 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;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 ‐ 252 от Наказателния кодекс;

2. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/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.
3. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила
присъда/реабилитиран/а съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със
здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против
трудовите права на работниците;
4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързано лице, по смисъла на § 1, т. 23а от
допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация.
5. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна
процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.
6. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е
сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговски закон.
7. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно‐осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл
в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения – допуснато е разсрочване или
отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е участникът е установен.
8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
9. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства
или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства от настоящата
декларация, служебно на възложителя: ............. /посочват се от декларатора, когато е
приложимо/.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в
седемдневен срок от настъпването им.

I DECLARE:
1. In my capacity as an individual as per art. 47, p. 4 of the LPP, I have not been convicted of, or have been rehabilitated:
a) Crimes against the financial, revenue or social security systems, which includes money laundering, as per art. 253 – 260 of the Penal Code;
b) Bribing as per art. 301 – 307 of the Penal Code;
c) Participation in an organized crime group as per art. 321 and 321a of the Penal Code;
d) Crimes against property as per art. 194 – 217 of the Penal Code;
e) Economical crimes as per art. 219 – 252 of the Penal Code;
2. In my capacity as an individual as per art. 47, p. 4 of the LPP, I have not been convicted of any crimes as per art. 313 of the Penal Code, which
treats with public procurement procedures.
3. In my capacity as an individual as per art. 47, p. 4 of the LPP, I have not been convicted of any crimes as per art. 136 0f the Penal Code, which
treats with workplace health and safety, or art.172 of the Penal Code which treats with worker’s rights.
4. In my capacity as an individual as per art. 47, p. 4 of the LPP, I have no associations as per art. 1 s. 23a with the Principal or individuals holding
management positions in its organization.
5. The participant represented by me is not in a process of liquidation or any similar procedure according to the national laws and regulations.
6. The participant represented by me has not declared bankruptcy, or signed an outside of court agreement with their creditors as per art. 740
of the Commercial Law
7. The entity represented by me has no debts towards the state or a municipality as per art. 162, p. 2, s. 1 of the Taxation and Social Security
Procedure Code, as established by an act of the relevant authority, unless the debt has been rescheduled or deferred, or has debts related to
taxes and social security payments as stipulated by the laws of the country in which the participant resides.
8. The entity represented by me is not in a contract with an individual as per art.21 or art.22 of the CIPAA.
9. The participant represented by me has not been declared bankrupt.
The information regarding the public registers which contain the specified circumstances or the relevant authorities, which according to the
state laws in the participant’s country of residence, must present information on the aforementioned circumstances from the present
declaration to the Principal. /must be indicated by the declarer when applicable/
I am aware of my responsibilities concerning art. 313 of the Penal Code regarding untruthful information.
I guarantee to inform the Principal of any changes in the aforementioned circumstances within 7 days of their changing.

……………………………………….г.
дата на подписване (date)

………………………………………………
подпис и печат (signature)

