
Приложение  № 14 

СПИСЪК 

на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

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

с ЕГН……………………, пост. адрес …………………....................................................., 

л.к. №:............................................., изд. на .............................................. от 

........................................................................, в качеството  си на 

....................................................................................... 

   (ръководител, управител, директор и др.) 

на ................................................................................................................................................., 

   (наименование на участника/подизпълнителя) 

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................., 

с единен идентификационен номер ............................................., участник/подизпълнител 

в обществена поръчка с предмет: „Извършване на задължителни периодични 

медицински прегледи и лабораторни изследвания на работещите в Областна 

администрация на Софийска област“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

В управляваното от мен дружество лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, са както следва: 

1. Лица, които могат да представляват дружеството: 

………………………………………………………………………………………. 

/име, презиме, фамилия, длъжност/ 

2. Лица, които  са членове на управителни и надзорни органи на дружеството: 

………………………………………………………………………………………. 

/име, презиме, фамилия, член на управителен или член на надзорен орган / 

3. Лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от страна на лицата, които представляват участника или кандидата 

или от страна на членовете на неговите управителни и надзорни органи 

………………………………………………………………………………………. 

/име, презиме, фамилия, статут на лицето, който му позволява да влияе пряко 

върху дейността на дружеството/ 

 



Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

Дата: ..............................              ДЕКЛАРАТОР (..................................) 

име,подпис и печат, ако е приложимо: 

 

 
1Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: 

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 

закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския 

закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския 

закон; 

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични 

права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

в случаите по т. 1÷7 – и прокуристите, когато има такива- когато лицето има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда 

процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП 

 

 

 


