
ДЕКЛАРАЦИЯ

11о реда на чл. 18. ал.1. т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изнътнтенисто на

дейности в горските територии , държавна и общинска собственост. и за ползването на
дървесина и недървесни горски нролУкти

ДОЛ)” |О1111ИСШ-1ИЯТ ........................................................................................................................

тобстнсно бащини фил/изпи) н.пс /
адрес: ............... .....

тие/полиси си)/юс/

лично и в качествотоми на ..........................................
/-упривпте.т,съдружник ,изпъттнтштен директор.прокурист и т.н /на ...................
/7ши.пеншштшс на [()./7 ти на Ет, участник (; процедури/пт
е ЕИК .....................
Адрес на управлениетел/факс е-та11:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъдеп е влязла в сила присъда / реабилитиран съм. за престьтптепие по чл.194 -
217. 219 - 260. 301 - 307. 321 и 321а от Наказателния кодекс:
2. 11рсдстатшяваният от метт участник не е обявен в нссъстоятетптост и не е в производство по
несъстоятелност:
3. Представляваттият от мен участник не е в производство по ликвидация;
4.1"1с съм свързано лице но смисъла на ; 1. т. 15 от донълпитслттите разпоредби тта Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(З11КО1111И) Кметът на Община Сунгурларе или с ръководителя на съответната общинска
горска структура по чл. 181. ал. 1 ЗГ:
5.1-1е съм сключил договор с лице по чл. 68 от 311КО1 1П1/1:

6.Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;
7. Представлявапият от мен участник няма парични задължения към държавата и към
Община Сунгурларе. установетти е влязъл в сила акт на компетентен орган;
8. Представлявапият от мен участник е внесъл гаранция за участие в конкурса;
9. Представлявания от мен участник отговаря на техническите и квалификатшоппите
изисквания за извършване на дейността.

Забележка:
ДСКЛЦРЦЦИЯТЦС СУГЮОГО ЛИЧНИ И ПС МО>КС ”[Ц бЪЧО ПОНЪЛПСПЦ ОТ У!1ЪЛПОМО1ЦСНО ЛИЦС.
1.Редът за ттопълваис тта Дек.!тарацията и оправомощсттите лица. които следва да я попълват
са изрично посочетти в котткурспитс условия. в съотв. с разпоредбата на чл.18.шт.2.ал.3 и шъ4

от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
- държавна и общинска собственост. и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти
2. Когато участник в процедура е чуждестранно (1)ттзичест(о или юридическо лице или е

посочен нодизнълттитсл. който с чуяшестранпо физическо или юридическо лице.



Декларацията. както И ВСИЧКИ ДОКУМСНТИ.КОИТО са 1121 ЧуЖД СЗИК. се представят ОТ УЧЗСТНИКЗ В

ОФИЦИЗЛПО ЗЦВСРСН превод на български СЗИК.

Настоящото декларирам във връзка с участие в открит конкурс ”за възлагане на услуга по

чл. 1 0. ал.] от |*1аредба за условията и реда за възлагане изпълнението на Дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост. и “за нштвването на дървесина и недървеени
горски продукти в обекти на територшгга на Община Сунгурларе.

Известно ми е. че “за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по реда на

чл.3 13 от Пактатслния кодекс.

Дата................................ ДЕК)1А РАТОР : ..

Гр .................................... /нодпис/


