Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
с описание на техническото оборудване, обоз и назначени работници

Долуподписаният/ната …………………….………………………………………………………….………………………………………
с адрес: ….…………………………………………………………..…………………………………............………………………..…..…..,
в качеството си на ..…………..…………..……………………………
(управител, изпълнителен директор и пр.)

на ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...…
(ЕТ, търговско дружество, кооперация –наименование, седалище и адрес на управление)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Разполагам със следните технически средства за изпълнението на дейността добив на
дървесина в:
ОБЕКТ № ….............. отдел/и ……………….……......................................................

Вид техника

Регистрирана
по реда на
ЗРКЗГТ
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

не
не
не
не
не
не
не
не
не
не

Преминат
технически
Собствена / наета
преглед
*ненужното се зачертава
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета
да / не
собствена / наета

2. Разполагам с назначени на трудов договор работници, притежаващи необходимата
квалификация и свидетелства за правоспособност при изпълнението на различните
видове дейности в обекта:
1....................................................................................................................................................
име / длъжност

2....................................................................................................................................................
име / длъжност

3....................................................................................................................................................
име / длъжност

4....................................................................................................................................................
име / длъжност

5....................................................................................................................................................
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име / длъжност

6....................................................................................................................................................
име / длъжност

7....................................................................................................................................................
име / длъжност

8....................................................................................................................................................
име / длъжност

9....................................................................................................................................................
име / длъжност

10....................................................................................................................................................
име / длъжност

3. Разполагам със собствен и/или нает обоз за изпълнение на дърводобивните
дейности.
Описание (вид и брой) - ......................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.

Дата: …………………..
Декларатор:………………………..
/……………………………../
(подпис / печат)
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. При необходимост се добавят допълнителни редове.
2. Описаната техника и работници се доказва със следните документи:
-

-

-

Справка за действащите трудови договори, издадена от НАП /с дата не по-късна от един
месец от датата на провеждане на директното сключване на договори/. В справката следва
да са включени лицата, посочени в Декларация за наличие на необходимата техника и наети
на трудов договор работници, с които ще извършва дейността;
Свидетелства за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника,
съответно за работата с БМТ и техниката за извоз и рампиране на дървесината, издадени от
компетентен орган и удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
работниците.
Свидетелства за регистрация на механизираната техника по реда на Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и талони за преминат годишен
технически преглед – заверени копия.
3. Моторните триони, подлежат на задължителен годишен технически преглед само при
първоначална регистрация и промяна в регистрацията.
4. При деклариране на наета или закупена на лизинг техника, участникът следва да
приложи копие от договори за наем/лизинг за посочените.
5. Декларацията се попълва за всеки обект по отделно.

Изискуемите документи и доказателства се представят при сключване на договора за добив
на дървесина.

