Приложение за информация
(представя се само от избрания изпълнител)
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелства по чл.12, т.9
от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
Долуподписаният /-ната/ ___________________
в качеството ми на ________________________________________
(посочете длъжността)
на _______________________________________________________________
(посочете фирмата на участника)
изпълнител в процедура за възлагане на избор с публична покана с предмет:
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ И
МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА
ЗОНА (БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ)“ с две обособени позиции:
Обособена позиция 1 “Идентифициране на горещите точки на замърсяването с
твърди морски отпадъци в целевата територия”
Обособена позиция 2 „Модел на водни потоци и разпределение на твърдите
отпадъци в целевата територия“

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Аз или в представляваното от мен юридическо лице лицата по чл.12, ал.9 от ПМС
№160/01.07.2016, не са свързано лице или свързано предприятие с възложителя или
със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
"Свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
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е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в
това дружество.
2. "Свързано предприятие" е предприятие:
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо
влияние, или
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или
6, или
г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго
предприятие.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_____________2019 г.
(дата на подписване)

Декларатор:____________________
(подпис и печат)

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на чл.47,
ал. 5, се прилагат, както следва:
- При събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл.89, ал.1 от
Търговския закон;
- При командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
- При дружество с ограничена отговорност – за 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;
- При акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон;
- При командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския
закон;
- Във всички останали случаи – за лицата, които представляват кандидата или
участника.
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