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Приложение № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………...........  

                                     (име, презиме, фамилия) 

ЕГН …………………………………,  

с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………….., 

притежаващ/а лична карта № ………………….., издадена на …….…… от МВР-гр………..……,  

в качеството ми на ……………………………………………………………………………………...,  

(длъжност - управител, член на управителния съвет, член на Съвета на директорите)     

в …………………………………………………………………………………………………………,  

 (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)  

участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет „Депониране на опасни и общо 

разпространени отпадъци” във военно формирование 28000– Граф Игнатиево”. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. Нямам 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 седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогич-

ни задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.  

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. Не е установено, че: 

             а) съм представил документ с невярно съдържание с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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; 

          6. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка съм нарушил .чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 

ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 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 или участникът е установен; 

7. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочва-

не на неверни данни. 
 

Дата ............. 2020 г.                                    Декларатор: ............................................................. 

                                                                                                            /име, длъжност/ 


