Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
По реда на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” 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 ..............................................................................................................................
/собствено бащино фамилно име /

адрес: ………………………………………………..………………………..................………………………………………………,
/постоянен адрес/

представляващ ………………………………………………...................……………………………….………………………….
/наименование на юридическото лице, физ.л. или едноличен търговец/

с ЕИК .....................................................................
в качеството си на …………………………………………..,
/длъжност/

Адрес на управление: ……………………………..............……………………………………………………………………….,
тел. / факс: ………................................…………, e-mail: ………………..….………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1) Не съм осъден с влязла в сила присъда, и не съм реабилитиран, за престъпление
по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ) с директора с ръководителя на съответната общинска горска
структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ на Община Смолян;
3) не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;
Забележка:
Декларацията е строго лична и не може да бъде попълнена от упълномощено лице.
Горе посочените изисквания се отнасят за управителите или за лицата, които
представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава –
членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.
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Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо, документите,
които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
Настоящoто декларирам във връзка с провеждане на директно сключване на
договори за добив на пострадала дървесина по реда на чл. 27 от Наредбата за обекти на
територията на Община Смолян.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата.............................. г.
Гр....................................

ДЕКЛАРАТОР:..............................................
/ подпис/

