
Приложение №1    
              

ДО  
                                                                                              ДИРЕКТОРА 

ОП“УОЗГ“ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА УЧАСТИЕ   В  ОТКРИТ  КОНКУРС 

за  възлагане на  услуга „маркиране  на  насаждения предвидени за сеч-ЛСФ 2021г.“ в 
горските територии-собственост на Столична община,  по реда  на  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 

    

От........................................…………..............................................................................................                    
(управител по съд. Регистрация/ упълномощен представител/  физ.лице) 

 

Управител (упълномощен представител) на…..…....................................................................... 
                                                                                                  (име на фирмата) 
 
седалище и адрес на управление:..................................................……………............................., 
  
ЕИК ...................................тел.......................... факс....................e-mail:....................................... 

УВАЖЕМИ  ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР, 

1.Желая да участвам в  процедура  „ОТКРИТ  КОНКУРС“ за  възлагане на  услуга 
„маркиране  на  насаждения предвидени за сеч-  ЛСФ 2021г.“в горските територии-
собственост на Столична община,   
2.Управляваната от мен  фирма………………………….………………………………. е  
регистрирана в  публичния регистър на ИАГ,по чл.241 от Закона за горите,  за дейност:  
 
„добив на дървесина”  и  притежава  Удостоверение №……………………………............…. 
(посочва се номер на удостоверение и наименование на лицето, на което е издадено) 
 
3. Лицензираният лесовъд  на фирмата………………………………………...........……. 
                                                                                              /име , презиме, фамилия на лицето/ 
 е регистриран в публичния регистър на ИАГ, по чл.235 от Закона за горите, за дейност  по 
чл.233 ал.1 т.2 от ЗГ: „ маркиране на насаждения,  предвидени  за сеч ”  и  
притежава  Удостоверение №.......................................................................................................... 
                                                          /посочва се номер на удостоверение на лицензирания лесовъд/ 
 
4.Съгласен/а съм  ОП“УОЗГ“ да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на 
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, които предоставям във връзка с провеждане на  
настоящата  процедура. 
 
5.Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни;доброволния 
характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им. 
 
6.Декларирам, че съм запознат  с изискванията  за участие и условията за провеждане на 
конкурса, описани  в конкурсната  документация  за провеждане  на  процедурата, като ги 
приемам без възражения. 
 



7.Запознати сме  и приемаме условията  на  предложения проекто-договор, ако  бъдем  
определени  за  изпълнител  ще  представим  всички изискуеми  документи  и ще  сключим 
договор в законоустановения  срок . 
 
8.Срокът  на  валидност на офертата е   ........................................................календарни  дни  от  
                      ( попълва се цифром и словом ,съгласно условията е минимум 60   календарни  дни ) 
крайния  срок  за подаване на офертата. 
 
9. Информацията, съдържаща се в .............................................................................................. 
                                                              /посочва се конкретна част/части/ 
от ....................................................................................................................................................... 
                                                            /посочва се конкретен/и документ/и/ 
да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговска тайна                  

/вярното се подчертава/. 
9.1. Не бих желал/а, информацията по т.9, да бъде разкривана от Възложителя, освен в 
предвидените от закона случаи. 
 
10.Административни  сведения  на  кандидата : 
 
а).Фирма, наименование/име на   участника:………………………………...................... 
 
б).Седалище и адрес на управление: …………………………................................................ 
...................................................................................................................................................... 
телефон: …………………факс:…...……........…е-mail адрес: ........................…………....... 
 
в).Лица,  представляващи участника по регистрация,  длъжност :........................................ 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
г). Адрес  за  кореспонденция :.................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
 
д). Лице за контакти:име: ………………………………………………………..............…… 
длъжност:………………………адрес,....................................................................................... 
телефон ....................................., е-mail адрес: ........................................................................... 
 
11. В съответствие с  предварително обявените от Вас условия,  като неразделна част от 
настоящата  оферта,  прилагаме  следните  документи ( изброяват се  всички  приложени  
към  настоящата  оферта  документи): 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
................2020г.                                                                               ЗАЯВИТЕЛ:........................  
 


