
 Стр 1 от 2Министерството на регионалното развитие и благоустройството обработва личните данни на персонала на 

кандидата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
URI 2212

Образец № 6 
Приложение № 1 към образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ от персонала*  
  

по т. 2.1, буква „е” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ  
и чл. 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) No 305/2011

Долуподписаният(ата)
(трите имена)

на длъжност

в
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/с акт на Министерския съвет)

с подписа си удостоверявам, че:  
- при оценяване на строителните продукти по реда на чл. 3, ал.2 от НУРВСПСРБ и/или на Регламент (ЕС) No 305/2011 
и/или при издаване на техническо одобрение/оценка ще действам по независим, безпристрастен и прозрачен начин;  
- ще опазвам професионалната тайна относно информацията, която получавам при дейността си по оценяване на 
строителните продукти и/или по издаване на техническо одобрение/оценка, и няма да предоставям никакви резултати 
или информация на други страни, с изключение на производителя, на негов упълномощен представител, на 
контролните органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на органите за надзор на 
пазара;  
- не съм собственик, не участвам при проектирането, производството, поддръжката, доставката и монтажа на 
продуктите, при оценяването и/или при издаването на техническо одобрение/оценка, на които ще вземам участие, не 
съм обвързан с техния производител и не представлявам някое от лицата, ангажирани с посочените по-горе 
дейности;  
- не участвам при проектирането, производството, доставката и монтажа на аналогични продукти, произведени от 
други фирми, нито съм техен упълномощен представител;  
- не извършвам консултантски услуги или други дейности, които биха повлияли върху обективността  
или безпристрастността на работата ми;  
- при възникване на конфликт на интереси ще уведомявам ръководството.  
  
Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: Декларатор: 

(подпис)

*Същата декларация се изисква и от подизпълнителите на лицата



 Стр 2 от 2Министерството на регионалното развитие и благоустройството обработва личните данни на персонала на 

кандидата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
URI 2212

Приложение № 2 към образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководния персонал*  
  

по т. 2.1, буква „е” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ  
и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) No 305/2011

Долуподписаният(ата)
(трите имена)

на длъжност

в
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/с акт на Министерския съвет)

с подписа си удостоверявам, че: 
-

(наименование на юридическото лице)
не принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, които представляват предприятия, 
участващи при проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на 
строителни продукти;

-

(наименование на юридическото лице)
не е собственик, не участва при проектирането, производството, поддръжката, доставката и монтажа на продуктите, 
които оценява и/или за които издава техническо одобрение, не е обвързано с техния производител и не 
представлява някое от лицата, ангажирани с посочените по-горе дейности;

-

(наименование на юридическото лице)
не участва при проектирането, производството, доставката и монтажа на аналогични продукти, нито е упълномощено 
да ги представлява;

-

(наименование на юридическото лице)
не извършва консултантски услуги или други дейности, които могат да са в конфликт с независимостта на преценката 
и биха повлияли върху обективността или безпристрастността на работата му;  
- при възникване на конфликт на интереси не се предприемат действия за оценяване на строителния продукт и/или 
за издаване на техническо одобрение/оценка;  
- дейността на всяко едно от поделенията на дружеството, свързаните с него лица или неговите подизпълнители не 
оказва влияние върху поверителността, обективността и безпристрастността на дейността по оценяване на 
строителни продукти;  
- персоналът е освободен от всякакъв натиск, в това число и финансов, който може да повлияе на неговата преценка 
или на резултатите от дейността по оценяване на строителни продукти;  
- при оценяване на строителните продукти по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ и/или на Регламент (ЕС) No 305/2011 
и/или при издаване на техническо одобрение/оценка ще действам по независим, безпристрастен и прозрачен начин;  
- ще опазвам професионалната тайна относно информацията, която получавам при дейността си по оценяване на 
строителните продукти и/или по издаване на техническо одобрение/оценка, и няма да предоставям никакви 
резултати или информация на други страни, с изключение на производителя, на негов упълномощен представител, 
на контролните органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на органите за надзор на 
пазара.  
  
Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: Декларатор: 
(подпис) 

*Същата декларация се изисква и от подизпълнителите на лицата

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.


 Стр  от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обработва личните данни на персонала на кандидата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
Образец № 6
Приложение № 1 към образец № 6 
ДЕКЛАРАЦИЯ от персонала* 
 
по т. 2.1, буква „е” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ 
и чл. 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) No 305/2011
(трите имена)
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/с акт на Министерския съвет)
с подписа си удостоверявам, че: 
- при оценяване на строителните продукти по реда на чл. 3, ал.2 от НУРВСПСРБ и/или на Регламент (ЕС) No 305/2011 и/или при издаване на техническо одобрение/оценка ще действам по независим, безпристрастен и прозрачен начин; 
- ще опазвам професионалната тайна относно информацията, която получавам при дейността си по оценяване на строителните продукти и/или по издаване на техническо одобрение/оценка, и няма да предоставям никакви резултати или информация на други страни, с изключение на производителя, на негов упълномощен представител, на контролните органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на органите за надзор на пазара; 
- не съм собственик, не участвам при проектирането, производството, поддръжката, доставката и монтажа на продуктите, при оценяването и/или при издаването на техническо одобрение/оценка, на които ще вземам участие, не съм обвързан с техния производител и не представлявам някое от лицата, ангажирани с посочените по-горе дейности; 
- не участвам при проектирането, производството, доставката и монтажа на аналогични продукти, произведени от други фирми, нито съм техен упълномощен представител; 
- не извършвам консултантски услуги или други дейности, които биха повлияли върху обективността 
или безпристрастността на работата ми; 
- при възникване на конфликт на интереси ще уведомявам ръководството. 
 
Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
(подпис)
*Същата декларация се изисква и от подизпълнителите на лицата
Приложение № 2 към образец № 6 
ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководния персонал* 
 
по т. 2.1, буква „е” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ 
и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) No 305/2011
(трите имена)
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/с акт на Министерския съвет)
с подписа си удостоверявам, че: 
(наименование на юридическото лице)
не принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, които представляват предприятия, участващи при проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на строителни продукти;
(наименование на юридическото лице)
не е собственик, не участва при проектирането, производството, поддръжката, доставката и монтажа на продуктите, които оценява и/или за които издава техническо одобрение, не е обвързано с техния производител и не представлява някое от лицата, ангажирани с посочените по-горе дейности;
(наименование на юридическото лице)
не участва при проектирането, производството, доставката и монтажа на аналогични продукти, нито е упълномощено да ги представлява;
(наименование на юридическото лице)
не извършва консултантски услуги или други дейности, които могат да са в конфликт с независимостта на преценката и биха повлияли върху обективността или безпристрастността на работата му; 
- при възникване на конфликт на интереси не се предприемат действия за оценяване на строителния продукт и/или за издаване на техническо одобрение/оценка; 
- дейността на всяко едно от поделенията на дружеството, свързаните с него лица или неговите подизпълнители не оказва влияние върху поверителността, обективността и безпристрастността на дейността по оценяване на строителни продукти; 
- персоналът е освободен от всякакъв натиск, в това число и финансов, който може да повлияе на неговата преценка или на резултатите от дейността по оценяване на строителни продукти; 
- при оценяване на строителните продукти по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ и/или на Регламент (ЕС) No 305/2011 и/или при издаване на техническо одобрение/оценка ще действам по независим, безпристрастен и прозрачен начин; 
- ще опазвам професионалната тайна относно информацията, която получавам при дейността си по оценяване на строителните продукти и/или по издаване на техническо одобрение/оценка, и няма да предоставям никакви резултати или информация на други страни, с изключение на производителя, на негов упълномощен представител, на контролните органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на органите за надзор на пазара. 
 
Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
(подпис)
*Същата декларация се изисква и от подизпълнителите на лицата
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