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

 
Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............…......……
….. 

(трите имена) 
л.к. №……………..…,  издадена на ....…………..год. от ……..….…… 
гр……........……....… 
с адрес: гр. ………………………………….., община 
…………………………………....…..... 
ул. …………………..…………………......№……, бл.№……...........……, ап. ………, ет. 
….... 
В качеството си на 
представляващ…………….………………………..........…………………. 

                                  (наименование на участника в настоящата поръчка) 
ЕИК:………………..........…, със седалище и адрес на 
управление:……………...........….…... 
.......................................................................................................................................................
..., 
участник в обществена поръчка с предмет: „……………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………..” 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в 

сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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, чл. 321а и чл. 352 – 353е  от Наказателния кодекс; 

 
2. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в 

сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично 
на тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна. 

 
3. Не е / е налице (невярното се зачертава) конфликт на интереси, който не може 

да бъде отстранен. 
 
*„ 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. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 
връзка с възлагането на обществената поръчка. 

 
*Забележка: Декларацията се подписва от всички лица  по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.  

 В случай че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 
 
 
Дата: ....................г.                                      ДЕКЛАРАТОР:  
         ...................................... 
                                                                                                             (подпис) 


