
1 

 

Приложение № 4   

   

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на обстоятелства 

 

Долуподписаният/ата  ......................................................................................................., 

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

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

адрес: ........................................................................................................................................., 

в качеството си на ........................................... (посочва се длъжността и качеството, в 

което лицето има право да представлява и управлява кандидата ) на 

..................................................., вписано в регистъра на окръжния съд/търговския 

регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № 

................................, със седалище..................................................................................и 

адрес на управление ......................................................................................................, 

тел.:........................., факс:....................., БУЛСТАТ ......................................... 

[за чуждестранните лица се посочват съответните компетентни органи за издаване 

на документи и регистри по вписванията в държавата, в която  лицето е 

регистрирано] 

Кандидат в процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет 

“Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и 

учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за 

българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България” 

 

ДЕКЛАРИРА, че: 

 
1. Не е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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. Представляваното дружество/в лично качество не е обявено в несъстоятелност, 

или в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, както и не е в открито 

производство по несъстоятелност, или е сключило извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 74 от Търговския закон, а в случай че лицето е 
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чуждестранно – не се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 

разпореждане на съда, или не е преустановил дейността си; 

3. Не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

4. Спрямо представляваното дружество/в лично качество няма предявени искания 

и претенции за неизпълнение на професионални задължения, сходни с предмета 

на конкурса или е в неизпълнение спрямо Възложителя по други договори; 

5. Представляваното дружество няма/в лично качество нямам задължения по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

към българската държава и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или ако представляваното дружество е чуждестранно лице, или 

техни обединения, няма задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 

представляваното дружество е учредено, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган .  

При промяна на декларираните обстоятелства, се задължавам да уведомя 

незабавно възложителя. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност. 

 

 

.................... 2014 г.      Декларатор: ................................ 

 

Забележка: 

Декларацията се попълва и представя задължително от управляващия/ите и/или представляващ/ите 

дружеството. Когато управляващия/ите и/или представляващ/ите дружеството на Кандидата са 

повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица (включително прокуристите), а в случай, 

че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. 

Декларацията се представя и от физическите и представляващите юридическите лица, участващи в 

състава на обединения. 

 

 


