Приложение №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.18, ал. 1, т.3, б. „а“-„и“
от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

От...........................................................................................................................
(наименование на кандидата)

живущ(а) на адрес:....................................……………...........................................,
Л.К.№................................. изд. на.................................. от.....................................
ЕГН...................................-Управител (представител) на фирма...........................
....................................... ……………..........................................................................
ЕИК:......................................., адрес на управление:................................................
…………......................................................................................................................,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден /а с влязла в сила присъда, освен, ако 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) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
д) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния
кодекс;
2.Не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност;
3.Не съм в производство по ликвидация;
4.Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на ”Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество”
(ЗПКОНПИ) с Директора на ОП“УОЗГ“;
5. Не съм сключил договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ;
6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност.
7. Нямам парични задължения към държавата и към Столична община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
8. Внесъл съм гаранция/и за участие в конкурса, във формата на парична сума по сметка на
Възложителя : IBAN: BG17SOMB91303312875001 , BIС: SOMBBGSF при „Общинска
банка“ АД, клон „Врабча“, на името на ОП“УОЗГ“
за
обект
№
………….….
в
размер
на
…………………лв.
(словом…………..................….……………...................……… лева)
9. Представляваният от мен участник ...................................................................................
(посочете фирмата на участника)

отговаря на техническите и квалификационни изисквания за извършване на
дейността, а именно:
А. Техническа обезпеченост:
1. Контролна горска марка / КГМ с която ще бъде извършено маркирането ............бр.
(минимални изисквания - 1 бр.).
2. МПС за превоз на хора (минимални изисквания - 1 бр. ) :
 Собствени : ..............................бр.
 Наети : .................................... бр.

3. ЛПС /защитно работно облекло/.............................. компл. работно облекло.
( мин.изисквания 2 компл.работно облекло или съответстващо на броя на работниците, които ще
работят по изпълнението на договора. ЛПС включват: работен костюм – панталон /гащеризон/
полугащеризон/; яке или светлоотразителна жилетка; шапка.)

4 . Други ( незадължителни, по преценка на участника).
.................................................................................................................................................................

Б. Кадрова и квалификационна обезпеченост :
1. Назначен на трудов договор лицензиран лесовъд .....................бр.лица.
Заб.* лицето трябва да притежава Удостоверение за регистрация,съгласно чл.235 от ЗГ, за
извършване на дейност по лесовъдска практика „маркиране на насаждения за сеч“ съгласно чл.233
ал.1т.2 от ЗГ., и притежава КГМ с която ще бъде извършено маркирането, декларирана в т.9. А.1.
Изискването за трудов договор не се прилага, когато едноличният търговец или член на
управителните органи на юридическото лице е лесовъд , регистриран за дейността „маркиране на
насаждения, предвидени за сеч“.

2. Назначени на трудов/граждански договор ............................ бр. работници.
Заб.* (мин.изисквания 2 бр. работници).

Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от Наказателния кодекс.

…………...…........…
(дата на подписване)

Декларатор: ……………….
(подпис)

