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ПриложениеЛ91
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА

3 А Я В Л Е Н И Е

ЗА УЧАСТИЕВ ТЪРГ С ТАЙНОНАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАНА СТОЯЩАДЪРВЕСИНАНА
КОРЕН

От ......................................................................................................................
/име на фирмата/

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
управление:.....................................................................................................................
тел.................................факс...........................................................
ЕИК ....................................., ИН по ЗДДС .......................................,
Банкова сметкаМ.» ..................................., Бин М.» ..................................,
бан.код..............................., Банка
...........................................................................................................................

.........................................................................................................................../управител по съдебна Регистрация /

Господин Председател,

1.Желая да участвам в търга за продажба на дървесина на корен, за ОБЕКТ Мз , на
територията на Община Сунгурларе”.

1.1.номер на удостоверение за регистрация на участникът в публичния регистър по чл. 235 и/или
Ч““*241 от Закона за горите за дейността „Планиране и организация на добива на дървесина” и „Добив на
дървесина”
5.1. по чл.241 Ле / дата
5.2. по чл.235 М.» / Дата физическолице
Три имена, длъжност:

3.3апознат /а/ съм с условията за провеждане на процедурата и нямам възражения по тях.

.....................2019г. Заявител:.............................
/подпис и печат/
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Приложение 1192

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.58, ал. 1, т.3 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

Долуподписаният/ата/.........................................................................................................
име, презиме, фамилия

представляващ ...........................................................................................................................
/пълно наименование на фирмата/

в качеството си на: Управител (представител по пълномощие), член на управителен орган
/излишното се зачертава/

със седалище и адрес на управление гр./с ..........................................................................................
ул ........................................ , Мз .......... ЕИК: .......................................,

ДЕКЛАРИРАМ,че:
1. Съм внесъл/а гаранция за участие в търга за обект М.» 1914 в размер на 8 247,00 лв на дата

по банковата сметка на Община Сунгурларе.
и

2. не съм:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 -
260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;
г“ “вързано лице по смисъла на 5 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с Кмета на Община
Сунгурларе и с Директора на Дирекция ОГТМП на по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;
д) склют-шл договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
е) лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) нямам парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе, установени е влязъл в сила акт
на компетентен държавен орган.

Известна ми е отговорността за вписване на неверни данни по чл.313 от РИС.

Забележка: Настоящата декларация се представя към документитеза участие в търга, от всички управители /
изпълнителничленове на управителния орган на търговеца - участник.

Дата..............2019 година

ДЕКЛАРАТОР:........................
/подпис и печат/
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Приложение Не 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният
........................................................................................................................,
К:: [О представляващ ........................................................,
ЕИК...............................,седалище и адрес на управление ............................................
..................................................................................., в качеството на участник в търг с тайно
наддаване по Наредбата 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, за
ОБЕКТМе , на територията на Община Сунгурларе.

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1.Представляваният от мен ТЪРГОВСЦ разполага С необходимата Техника / собствена ИЛИ закупена

на ЛИЗИНГ /, обезпечаваща ползването на ДървесинатаОТ обектМе......................., а именно:

- моторни триони - бр.- собствени, или закупени на лизинг;

2. Представляваният от мен търговец има скшочени трудови договори с .............бр. правоспособни
лица за извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно:

.................... бр. за работа с моторни триони;
.................. бр. за упражняване на частна лесовъдска практика с удостоверения по чл.235 от ЗГ

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

...............................2019 год. ДЕКЛАРАТОР:
гр. ........................................... /подпис и печат/



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”

ГР.СУНГУРЛАРЕ

Приложение М 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.52, ал.6 от НУРВИДГТ

Долуподписаният/ата/
/собствено, бащино и фамилноиме/

В качеството ми на:
/посочвасекачествотоналицето - управителиличленнауправителенорган /

В
/наименование и виднатьрговеца/

СЪС ССДЗЛИЩС И адрес на управление:
,

тел./факс , ВПИСЗНО В ТЪРГОВСКИЯ регистър
при Агенцията по вписвания с ЕИК

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

При изпълнение на сключения договор Ме ............................... / .......................... г.,
за продажба на стояща дървесина на корен, ще спазвам изискванията на Регламент (ЕС) Ме 995/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.в качеството ми на оператор, който пуска на
пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ, Ъ, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.).

Дата: г. Подпис, печат:

ЗАБЕЛЕЖКА:декларацията е неразделна част отдоговораза продажбана стояща дървесина на корен.


