
Приложение 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП 

 

Подписаният/ата………………………………………..……… (трите имена) 

………………………………………(данните от документа за самоличност) 

в качеството си на …………………………………………………(длъжност) 

на участник:…………………..………(наименование и данни на участника) 

Във връзка с участието на ............................... (наименование на участника) 

в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет:  

«Сключване на застраховки през 2012 и 2013г: "ГРАЖДАНСКА 

ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ", "КАСКО", "ДОБРОВОЛНА 

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС", ЗАСТРАХОВКА 

"ИМУЩЕСТВО" на сгради на Университета». 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:  _____________: /наименование на участника в процедурата/ 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

3. Не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма 

сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е 

преустановил дейността си; 

4. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 

доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП 

5. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла 

на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични 

задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 

съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е 

установен. 

6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на 

незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години; 

7. Не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по 

смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата __________2012г.,    ДЕКЛАРАТОР:__________ 

 

* Декларацията се попълва от представляващия учасника, включително и от 

подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки 

от членовете на обединението. 

 


