
 

                               

 

Образец на декларация на кандидата по 

чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

 

Долуподписаният/-ата1 

______________________________________

___________________,  
(собствено, бащино и фамилно име) 
 

ЕГН ______________________,                

 

 

в качеството си на 

______________________________________

_____________________ 

 

на 

______________________________________

_________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 
 

търговския регистър на Агенцията по 

вписванията под единен 

индентификационен код № 

_______________, със седалище 

_______________ и адрес на управление 

______________________________________

____, - кандидат в процедура за определяне 

на изпълнител с предмет 

“_____________________________________

”, (наименование на процедурата) 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

Декларирам, че2:  

1. Не съм осъден/а с влязла в сила 

присъда за: 

- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, 

чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс; 

Form of applicant declaration under  

Art. 12, para.1, item.1 of  

Government Decree No. 160/01.07.2016 

 
APPLICANT DECLARATION 

 

The undersignedi 

_______________________________________

__________________,  
(given name, father’s name and surname) 
 

PIN [personal identification number] 

______________________,  

 

in the capacity as 

_______________________________________

____________________ 

 

of 

_______________________________________

________________, entered into the  
(name of applicant) 
 

Commercial Register with the Registry Agency, 

under unified identification number 

_______________, with its seat at 

_______________ and registered office at 

_______________________________________

___, - applicant in a procedure for selection of a 

contractor with subject 

“_____________________________________”, 
(name of procedure) 

 

DECLARE THAT: 

Declare that2:  

1. I have not been convicted with effective 

judgment for: 

- crimes under Art. 108a, Art. 159a – 159d, 

Art. 172, Art. 192a, Art. 194 - 217, Art. 219 - 

252, Art. 253 - 260, Art. 301 - 307, Art. 321, 

321a and Art. 352 - 353f of the Penal Code; 

 

                     

 

 



 

 

 

D:\КЛИЕНТИ\Ник Пластик\УПРАВЛЕНИЕ- НИК ПЛАСТИК\ДОКУМЕНТАЦИЯ-ПП- с превод- ФИНАЛ- WORD\Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_2019_EN_BG.DOC 

2 

2 

- престъпление, аналогично на тези по 

горната хипотеза, в друга държава 

членка или трета страна; 

2. Не е налице конфликт на интереси 

във връзка с процедурата за избор на 

изпълнител, който не може да бъде 

отстранен; 

3. Не е налице неравнопоставеност в 

случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП); 

 

4. Не е установено, че: 

а) съм представил документ с 

невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор; 

б) не съм предоставил изискваща се 

информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор. 

 

5. По отношение на представляваният 

от мен кандидат  …………….……  

(посочва се наименованието на 

кандидата) са налице следните 

обстоятелства: 

- Не е установено с влязло в сила 

наказателно постановление или 

съдебно решение, нарушение на чл. 

61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 

1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса 

на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични 

задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен; 

6. Представляваният от мен кандидат3: 

6.1.Няма доказани с влязъл в сила акт 

на компетентен орган задължения за 

данъци и задължителни осигурителни 

вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 

от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалище на 

- a crime similar to those in the above 

hypothesis, in another Member State or a 

third party; 

2. There is no conflict of interest in relation to 

the procedure for selection of a contractor, 

who cannot be removed; 

3. There is no inequality in the cases under 

Art. 44, para. 5 of the Public Procurement Act 

(PPA); 

4. It has not been established that: 

(a) I have provided a false document related 

to the certification of the lack of grounds for 

removal or fulfillment of the selection 

criteria; 

(b) I have not provided information required 

in order to certify the lack of grounds for the 

removal or fulfillment of the selection 

criteria. 

 

5. With regard to the applicant I represent 

……………. …… (please indicate the name 

of the applicant), the following circumstances 

have been present: 

 

- A violation with an effective penal decree or 

court judgment has not been established 

pursuant to Art. 61, para. 1, Art. 62, para. 1 or 

3, Art. 63, para. 1 or 2, Art. 118, Art. 128, 

Art. 228, para. 3, Art. 245 and Art. 301 - 305 

of the Labor Code or Art. 13, para. 1 of the 

Labor Migration and Labor Mobility Act or 

similar obligations established by an act of a 

competent authority under the law of the 

country in which the applicant has been 

settled; 

6. The applicant represented by me3: 

6.1. There are no obligations with 

effective act of a competent authority with 

respect to taxes and compulsory social 

security contributions within the meaning 

of Art. 162, para. 2, item 1 of the Tax and 

Social Insurance Procedure Code and the 

interest thereon, to the state or the 
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бенефициента и към общината по 

седалището на кандидата, или 

аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен, или  

6.2.Има доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган задължения за 

данъци и задължителни осигурителни 

вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 

от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалище на 

бенефициента и към общината по 

седалището на кандидата, или 

аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен, но 

размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата 

на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година и не 

повече от 50 000 лв. ; 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

____________  20_____г.                                        
(дата) 

 
ДЕКЛАРАТОР: _______________ 

 

municipality according to the seat of the 

beneficiary and to the municipality 

according to the seat of the applicant, or 

similar obligations established by an act of 

a competent authority in accordance with 

the legislation of the state, in which the 

applicant has been settled, or 

6.2. There are obligations with effective act 

of a competent authority with respect to 

taxes and compulsory social security 

contributions within the meaning of Art. 

162, para. 2, item 1 of the Tax and Social 

Insurance Procedure Code and the interest 

thereon, to the state or the municipality 

according to the seat of the beneficiary and 

to the municipality according to the seat of 

the applicant, or similar obligations 

established by an act of a competent 

authority in accordance with the legislation 

of the state, in which the applicant has been 

settled, but the amount of unpaid taxes or 

social security contributions is not more 

than 1 percent of the amount of the annual 

total turnover for the last completed 

financial year and not more than BGN 

50,000; 

 

I am aware of the criminal liability for false 

data declaration under Art. 313 of the 

Criminal Code. 

 

____________  20_____                                        
(date) 

 
DECLARER: _______________ 
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1 Декларацията се подписва от лицата, 

които представляват кандидата и за 

членовете на неговите управителни и 

надзорни органи съгласно регистъра, в 

който е вписан кандидатът, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи 

правосубектността му, изчерпателно 

посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато 

в състава на тези органи участва 

юридическо лице, декларацията се подписва 

от физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който 

е вписано юридическото лице, ако има 

такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. В случаите, когато 

кандидатът, или юридическо лице в състава 

на негов контролен или управителен орган 

се представлява от физическо лице по 

пълномощие, декларацията се подписва и от 

това физическо лице. 

 
2 Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се 

отнасят за кандидата, обстоятелствата по 

т. 1, 2 се отнасят за лицата, които 

представляват кандидата и за членовете на 

неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан 

кандидатът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи 

правосубектността му,, изчерпателно 

посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато 

в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят 

за физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който 

е вписано юридическото лице, ако има 

такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. В случаите, когато 

кандидатът, или юридическо лице в състава 

на негов контролен или управителен орган 

се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по т. 1, 2 се 

отнасят и за това физическо лице. 
 

3 невярното се зачертава 

 

1 This declaration shall be signed by the 

persons representing the applicant and the 

members of their management and supervisory 

bodies according to the register in which the 

applicant is registered, if any, or the 

documents certifying their legal personality, 

exhaustively referred to in Art. 40, para. 2 

of the Rules for the Implementation of the Law 

on the Implementation of the Public 

Procurement Act. Where a legal entity is a 

member of these bodies, the declaration shall 

be signed by the physical entities who 

represent it according to the register in 

which the legal entity is registered, if any, 

or the documents certifying its legal 

personality. In cases where the applicant or 

the legal entity within its control or 

management body is represented by a physical 

entity with a Power of Attorney, the 

declaration shall also be signed by that 

physical entity. 

 

 

 

2 The circumstances under items 3, 4, 5 and 6 

apply to the applicant, the circumstances 

under items 1, 2 relate to the persons 

representing the applicant and to the members 

of its management and supervisory bodies 

according to the register in which the 

applicant is registered, if any, or the 

documents certifying its legal personality, 

explicitly referred to in Art. 40, para. 2 of 

the Rules for the Implementation of the Law on 

the Implementation of the Public Procurement 

Act. When a legal entity is a member of these 

bodies, the grounds refer to the physical 

entities who represent it according to the 

register in which the legal entity is 

registered, if any, or the documents 

certifying its legal personality. In cases 

where the applicant or a legal entity within 

its control or management body is represented 

by a physical entity with a Power of Attorney, 

the grounds referred to in items 1, 2 shall 

also apply to that physical entity. 

 

 

 

3 cross out the inappropriate 

 

 


