
ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”
ГР.СУНГУРЛАРЕ

Образец 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: .......................................................................................................................
с ЕГН ......................................., с постоянен адрес ..................................................................

В качеството си на ............................................, на ..................................................................,
С ЕИК ........................, със седалище И адрес на управление:.................................................

..................................................................................тел.факс,
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на 5 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
/ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г./ с Кмета на Община Сунгурларе и
Директора на Дирекция ОГТ Община Сунгурларе.

. 2. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в
сила от" 23.01.2018 г./.

.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за
вписване На неверни данни в настоящата декларация .

Дата : ......................... г. Декларатор : ...............................

гр. *.................................. ( подпис и печат )



ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”
ГР.СУНГУРЛАРЕ

Образец 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: .......................................................................................................................
с ЕГН ......................................., с постоянен адрес ..................................................................

В качеството си на ............................................, на ..................................................................,
С ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление:.................................................

..................................................................................тел.факс,
ЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за престъпление по
чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
* 1.1. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

1.2. престъпление против стопанството и против финансовата, данъчната и
осигурителната системи по чл. 219-260 от НК;

1.3. за подкуп по чл. 301 - чл. 307 от НК
1.4. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 - 321 а от НК;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни
данни.

гр ....................................
*

ДЕКЛАРАТОР:.........................................

Дата:............................ /.................................................../



ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”
ГР.СУНГУРЛАРЕ

Образец 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: ........................................................................................................................
с ЕГН .........................,.............., с постоянен адрес ..................................................................

В качеството си на ............................................, на ..................................................................,
,

С ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление:.................................................

..................................................................................тел.факс
ДЕКЛАРИРАМ:

1. не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност;
2. не съм в производство по ликвидация;
3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към

ЮИДП ДП Сливен, установени е влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни
Данни.

гр .................................... ДЕКЛАРАТОР:.......................................

Дата:............................ /.................................................../


