
ДЕКЛАРАЦИЯ

11о реда на чл. 18. ал.1. ||".3 от Наредба за условията и реда за възлагане изнълпс||ието на

дейности в горските територии , държавна и общинска собственост. и за ползването на
ЛЪРВССИПЗ И ПСДЪрНССПИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

ДОЛУПО11||ИСШ|ИЯТ............................................................................

абе/песни бащино фамилно име /
адрес: ........................................

тимин/пси ш)рсе/

лично и вкачеството мина./--упрш;шпет съдиш/(ник.изпълни/печен директорпрокурист || т.н/на/||.|1/.||ь*1106411|ис на [ОЛ 11.71! на Ет, участник (; процедлшпш/
с ЕИК ........................................................
Адрес науправлениетел/факс е-тап:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм. за престъпление по чл.194 ,
217, 219 - 260. 301 - 307. 321 и 321а от 1*1*.1к|.|за|телпия кодекс;
2. Представляваният от мен участник не е обявен в ||ееъстоям|ел||ое| и нее в производс|во но
нееъстоятелност;
3. Представлявапияг от мен участник не е в производство по ликвидация;
4.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 придобитото имущество
(ЗПКОННИ) Кметът на Община Сунгурларе или с ръководителя на съответната общинска
горска структура по чл. 181. ал. 1 ЗГ;
5.Не съм сключил ,тоговоре лице по чл. 68 от ЗП1хОНПИ;
6.Не сьм лишен от право да упражнявам търговска дейност:
7. Предетавляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към
Община Сунгурларе. установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
8. Прелсгавляваниятот мен участникеевнесъл гаранция за участие в конкурса;
9. 1|редС|авлявания от мен участник отговаря на техническите и квалификационните
изисквания за извършване на дейността.

Забележка:
ДСКЛараЦИЯГаС С |13010 ЛИЧПЦ И НС МОЛХС ЛП бЪЦС ||О|1|>Л||С1|ь1 01 УНЪЛПОМО1ЦСН0ЛГПЦ

1Редът за попълване на Декларацията и онравомоптепите лица. които следва да я попълват
са изрично посочени в ко||курспи|сусловия. в им с ранюредбата на чл. 18.ал.7„ал.?и ал.4
от Наредба за условияш и реда за ввшшанс и|||*з||ьл|-|е||ие|о на дейност в торскшс територии
- държавна и общинска собственост. и ”та ползването на дървесина и недърнеспи горски
продуши

КОГАТО УЧЦСТПИК В ПРОЦСДУРЦ е чуждестранно (|)И3ИЧССКО ИЛИ 10рИДИЧССКО ЛИЦС ИЛИ С

посочен подизпълнигел. който с чуждестранно физическо или юридическо лице.



декларацията. както и всички документи. които са на чужд език. се представят от участника в

официално “заверен превод на български език.

Настоящото дскларирам във връзка с участие в открит конкурс за възлагане на услуга но
чл.10. ал.! от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии е държавна и общинска собственост. и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти в обекти на територията на Община Сунгурларе.

Итвсстно ми е. че за деклариране на нсвсрни данни нося тшкататслна отговорност но реда на
чл.3 13 от Накачателния кодекс.

Дата...... . ДЕКЛАРАТОР:.................................
1"р.Сунгурларе. /поднис/


