
Приложение № 7 

(образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ Долуподписаните ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в качеството на _________________________________________________________ 

на ____________________________________________________________________ 

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ_______________________, със седалище и адрес на управление:  

______________________________________________________________________ 

във връзка с участие в обществена поръчка с предмет „Извозване на смет“ във ВФ 

28000 – Граф Игнатиево, 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. НЕ СЪМ ОСЪДЕН/ ОСЪЖДАН СЪМ 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. (подчертава се вярното) 

__________________________________________________________________________________ 

(в случай, че участникът декларира „ОСЪЖДАН СЪМ“, посочва това обстоятелство) 

 

2. НЕ СЪМ ОСЪДЕН/ ОСЪЖДАН СЪМ с влязла в сила присъда за 

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

__________________________________________________________________________________ 

(в случай, че участникът декларира „ОСЪЖДАН СЪМ“, посочва това обстоятелство) 

 

3. НЕ Е/Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

 

 

______________2022 г.   Декларатор: ____________________________ 
(дата на подписване)              (подпис, име, фамилия  и печат) 

 

Забележка:  

 Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 

се подписва от лицата, които представляват участника. Основанията по чл. 54, 

ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия 

да упражвянат контрол при вземането на решения от тези органи. 



  Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1,от ЗОП има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

 1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

 4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 

Кодекса на труда. 

 Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки „Конфликт на интереси" е " налице, когато Възложителят, 

негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват 

в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27049045
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27049045
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Приложение № 8 

(Образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

в качеството ми на _____________________________________________________ 

на ___________________________________________________________________ 

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ______________________, със седалище и адрес на управление:  

_____________________________________________________________________ 

във връзка с участие в обществена поръчка с предмет „Извозване на смет“ във ВФ 

28000 – Граф Игнатиево 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Представляваното от мен лице: 

1.1. Няма 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 представлявания от мен  участник, или аналогични задължения съгласно  

законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е 

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

1.2. Има 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 представлявания от мен  участник, или аналогични задължения съгласно  

законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е 

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

______________________________________________________ 

(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място. 

В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място). 

2. За участника, който представлявам, Е/ НЕ Е НАЛИЦЕ 

неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. (подчертава се вярното) 



3. За участника, който представлявам, НЕ Е/ Е установено, че: (подчертава 

се вярното) 

3.1. е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 

на критериите за подбор.  

3.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

4. За участника, който представлявам, НЕ Е/ Е установено с влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение: (подчертава се вярното) 

а) нарушение на чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) (липса на сключен 

трудов договор между работника/служителя и работодателя преди 

постъпването на работа);  

б) нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ (липса на сключен договор в писмена 

форма); 

в) нарушение на чл. 62, ал. 3 от КТ (липса на изпратено уведомление в 

законоустановения срок за сключен или  прекратен трудов договор до 

съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите); 

г) нарушение на чл. 63, ал. 1 от КТ (липса на предоставен  екземпляр от 

сключения трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, 

заверено от териториалната дирекция на НАП); 

д) нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ (допускане до работа на 

работника/служителя преди предоставяне на документите по б. „г“); 

е) нарушение на чл. 118 от КТ (нарушаване на забраната за едностранно 

изменение на трудовото правоотношение); 

ж) нарушение на чл. 128 от КТ (неспазване на задължение на 

работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение); 

з) нарушение на чл. 228, ал. 3 от КТ (неизплащане в законоустановения 

срок на обезщетения, дължими при прекратяване на трудово правоотношение); 

и) нарушение на чл. 245 от КТ (липса на гарантиране на изплащането на 

трудовото възнаграждение); 

к) нарушение на чл. 301-305 от КТ (нарушаване на задълженията, 

свързани със специалната закрила на непълнолетните); 

л) нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност (нарушаване на забраната за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи на територията на Република България граждани на трети 

държави); 



м) нарушение на аналогични задължения на тези по б. „а“ до б. „л“, 

установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, 

в която представляваното от мен лице е установено. 

5. За участника, който представлявам, НЕ Е/ Е установено с влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение нарушение на задължение по 

т.4. 

 6. Предприети мерки за надеждност по чл.56, ал.1 от ЗОП1: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

Дата _____________г.    ДЕКЛАРАТОР: _________________  

(подпис) 

 

Забележка:  

 Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява.  

 Декларацията се подава отделно и от подизпълнител и/или трето лице, когато 

участникът е декларирал използването на такива в офертата. 

 

                                  
1 Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са 

разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от 

извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е 

изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. 

 


