Приложение № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 2, т.2 и т.5 от ЗОП
(попълва се от участник/подизпълнител)

Долуподписаният/та:…………………………………………………………...,
(собствено, бащино, фамилно име)
представляващ……………………………………………………………………………..,
(наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ)
в качеството си на …………………………… със седалище ……………………………...
(длъжност)
……………………………., адрес на управление:. ………………………………………………,
тел./факс ………………………………………… ЕИК …………………, участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14,ал.4 от ЗОП / по реда на
Глава осма “а” от ЗОП/ за строителство с предмет: „Реконструкция на
съществуваща сграда-читалищен дом в УПИ ІІ - читалище, кв.62 по РП на с. Чоба,
община Брезово ”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда 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.
e) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на
поръчки по чл. 3, ал. 2;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност ,
включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и
сигурността;
3. 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.

Дата: ………………

ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)
Забележка:
Декларация се подписва от:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон,а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за
лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - 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 - за лицата,
които представляват кандидата или участника.
В случаите по т. 1 -7 - и за 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.

