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ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

По чл.31, ал.7 от ПМС № 55/2007г., посл.изм. и доп. ДВ. бр. 93 от 26.11.2010 г. 
 

Долуподписаният/ата* 

 

........................................................................................................................................................  
(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН …............................ , притежаващ лична карта  № 

 

издадена на ...................... от МВР – гр. ..........................., адрес: .............................................. 

                     (дата на издаване)                                       (място на издаване) 

........................................................................................................................................................ , 

(постоянен адрес по регистрация на дружеството) 

В качеството си на ........................................................................................................................ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен 

директор, Управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.) 

 

на ....................................................................., вписано в търговския регистър на Агенция  
                      (наименование на кандидата) 
по вписванията под единен идентификационен код №  

 

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

 

................................, факс: ................................., е-mail: ................................@.................. 

 

БУЛСТАТ ......................... – кандидат за участие  в процедура открит избор                                                  

за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтиране и първоначално изпитване   на 

иновативна високопроизводителна  шестцветна офсетова печатна машина” 

                                                             

по Обособена позиция (ако е приложимо) – неприложимо 

......................................................................................................................................................, 
(посочва се една, няколко или всички обособени позиции, за които се предлага оферта) 

 

обявена чрез публикуване на обява в „Пари” бр. ....... от ................ 
         (наименование на националния ежедневник)                (номер и дата) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Нито аз, нито представляваният от мен кандидат попада в категориите, определени в чл. 93, 

параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности, а именно: 

1.1. са обявени в несъстоятелност или в процес на прекратяване, тяхната дейност се 

управлява от съд, са сключили споразумение с кредитори, 
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1.2. са преустановили стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива 

въпроси, или се намират в аналогично положение, което произтича от сходна 

процедура, предвидена в националното законодателство или в нормативни актове; 

1.3. са осъдени за закононарушение, свързано с професионалното им поведение, чрез 

решение, което има действие на res judicata; 

1.4. признати са за виновни за тежки неправомерни действия при упражняване на 

професионална дейност, доказани с всякакви средства, които договарящият орган може 

да оправдае; 

1.5. не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване 

или плащане на данъци в съответствие с юридическите разпоредби на държавата, в 

която е тяхното място на стопанска дейност, или разпоредбите на държавата на 

договарящия орган, или държавата, в която ще се изпълни договора; 

1.6. били са обект на решение, което има действие на res judicata за измама, корупция, 

участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, която е 

пагубна за финансовите интереси на Общностите; 

1.7. вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на 

безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, са били обявени в 

тежко нарушение на договора поради неизпълнение на своите договорни задължения; 

1.8. са обект на стълкновение на интереси; 

1.9. са виновни за представяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на 

информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в процедурата 

за сключване на договора или не предоставят тази информация 

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 15, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на 

бенефициента; 

3. Запознат съм, че свързани лица по смисъла на § 15, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон са: 

3.1. съпрузите, роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство – до трета степен 

включително; 

3.2. работодател и работник; 

3.3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

3.4. съдружниците; 

3.5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с 

право на глас в дружеството; 

3.6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

3.7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

3.8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

3.9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото; 

3.10. „Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, 

контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се 

уговарят условия, различни от обичайните. 

 

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

кодекс. 

...................... 20....... г.                                                                      Декларатор: 


