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Приложение № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 18, ал.1, т. 3  

от 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 

 

                Долуподписаният /-ната/…......................................................................................... 

 

с лична карта №.........................................., издадена на ..................................................... 

 

от.............................................. с ЕГН …………………………., в качеството ми 

на...................................................................... 

    

на /посочете фирмата/ ......................................................................................................... 

 

Булстат/ ЕИК .........................., 

  

със седалище и адрес на управление...................................................................................... 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

1. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда(осъждан/а, но съм реабилитиран/а) за:  

а) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

б) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против правосъдието по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 

д) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс. 

 

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена търговска дейност 

съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава. 

       

3. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност. 

 

      4. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по 

несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай, че кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е 

преустановило дейността си). 

 

5. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по 

ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове. 

 

6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси с Кмета на Община Ивайловград и директора на  
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ОП „ОГП Ивайловград” или със служители на ръководна длъжност в организацията на 

Възложителя. 

 

7. Не съм в договорни отношения с лице от Община Ивайловград по чл. 21 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

8. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата 

или към Община Ивайловград, установени с влязъл сила акт на компетентен държавен 

орган. 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.  

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 
 

..........................2018 г.                                                          Декларатор:................................. 

           (подпис) 

гр……………………. 

                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Забележка: Декларацията се попълва и подписва задължително от всички 

членове на управителните /не само от управителя и представляващ учасника/ и 

контролни органи на учасника по регистрация, в това число и от лица временно 

изпълняващи тези длъжности. 


