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Приложение № 3 - Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният /-ната/ …………………………....…. с ЕГН ………………….., в 

качеството ми на ……………………. (посочете длъжността) на ……………………… 

(посочете наименованието на участника) - участник в обществена поръчка за доставка 

и монтаж по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка 

и монтаж на експозиционни витрини за нуждите на НАИМ към БАН в гр. София 

на ул. “Съборна” № 2” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Участникът …………………………………………………, който представлявам: 

(посочете наименованието на участника) 

 

1.1. Не е обявен в несъстоятелност; 

1.2.1. Не е в производство по ликвидация;   

1.2.2. Не се намира в подобна процедура на посочената в т.1.2.1 съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

1.3. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

2. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран(-а), за:  

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс (НК); 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

 

3. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

аз, долуподписаният(-ата), в качеството ми на ...................................... (посочва се 

длъжността) на ……………………..............…………….............................., (посочете 

наименованието на участника) не съм свързано лице с възложителя (Директора на 

НАИМ към БАН) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

 

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

данни. 

 

………………………. г.    Декларатор: ………………………. 

(дата на подписване)      (подпис и печат) 

 

Забележки: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 2 и 3 от 

декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За обстоятелствата по т. 1.1, 

1.2.1, 1.2.2 и 1.3, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на 

декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 


