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Приложение № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

По чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 
 

 
Долуподписаният    ………………………………………………….. 
                                                           / име, презиме, фамилия / 

Адрес: гр.  ………………………………………………………………. 

л.к., № ……………………..  издаден от  МВР  …………… , на  …………...,   

 ЕГН   ………………….. 

в качеството на   ………………………………… 
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)  

На  ………………………………………………… 
(наименование на участника) 

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

вписано в търговския регистър   съответно  ЕИК  по   чл.  23  от  ТЗ  . 

 

БУЛСТАТ  ……………………,   ИН по ЗДДС BG …………………….. 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М  С Л Е Д Н О Т О: 

 
1.   Не съм в открито производство по несъстоятелност и  не съм сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, / в 

случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – че не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове /, 

включително и дейността ми не е под разпореждане на съда и не съм преустановил 

дейността си; 

2.   Не  съм  лишен  от  правото  да  упражнявам  определена  професия  или  дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

3.   Нямам  парични  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, за които не  е допуснато разсрочване или 

отсрочване,  както  и  нямам задължения  за  данъци  или  вноски  за  социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен. 

4.   Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните 5 години. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 

уведомя възложителя  за  всички  промени  в  процеса  на  провеждане на  обявения  

открит  конкурс  за възлагане на малка обществена поръчка 

     За неверни данни нося отговорност, предвидена в Наказателния кодекс на 

Република България. 
 

 
           Дата:  ……………..              
                                                                                                         
ДЕКЛАРАТОР:…………………………                                                                                                                                           
/подпис и печат/ 
 


