
 

Приложение №3  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за липса на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, бук. „б”,„в“,„г“,„д“,„ж“, „з“, „и“ 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 

 
От ....................................................…….........................................................................................................  

(управител по регистрация от ТР или представител по пълномощие) 

 
живущ(а) на адрес:...................……………....................................................................................., 

л.к.№............................... издадена на.......................................... от.......................................... с 

ЕГН......................................, в качеството ми на управител (представител) на 

.........................................................…………………................................................................................. 
(име на фирмата) 

 
ЕИК:.................................... адрес на управление:.................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

тел...................................... факс........................................., e-mail: ............................................................ 

във връзка със сключване на договор по чл. 27, 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, за добив на дървесина от Обект № 2309 в 

териториалния обхват на ТП „ДГС Кипилово”.  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:  
 1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност; 

 2. Не съм в производство по ликвидация; 

 3. Не съм свързано лице* по смисъла на §1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с директора на 

ЮИДП и ТП “ДГС - Кипилово“; 

 4. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество; 

 5. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност; 

 6. Нямам парични задължения към държавата и към ЮИДП, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган или задължения към осигурителните фондове./Имам парични 

задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към 

осигурителните фондове, но същите са разсрочени или отсрочени с акт на компетентен орган./; 

7. Внесъл съм гаранция за ИЗПЪЛНЕНИЕ за обекта, за който ще подписвам договор; 

 8. Заедно с посочените от мен подизпълнители отговаряме на техническите и 

квалификационните изисквания за извършване на дейността. 

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

Наказателния кодекс.  

 

………………………г.                                                            Декларатор: …………………….  

            /дата /                                       /подпис и печат/  

 
Указания: Декларацията се попълва от управителите или от лицата, овластени по реда на Търговския закон да представляват  участника, 

а именно: 1. при едноличен търговец – от физическото лице – собственик; 2. при събирателно дружество -  от всеки съдружник или от 

съдружника/друго лице, на които с дружествения договор е възложено да представляват търговеца; 3. при командитно дружество - от 

неограничено отговорните съдружници; 4. при дружество с ограничена отговорност - от управителя, а при няколко управители - от всеки от 
тях; 5. при еднолично дружество с ограничена отговорност - от управителя; 6. при акционерно дружество – от членовете на съвета на 

директорите/ управителния съвет или от изпълнителните членове, на които е възложено управлението; 7. при командитно дружество с акции 
– от членовете на Съвета на директорите или от изпълнителните членове, на които е възложено управлението; 8. във всички останали случаи, 

включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват участника; 9. в случаите, когато има прокуристи - от 

прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

*“Свързани лица” по смисъла на §1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество; 1. "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права 
линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и 

юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат 

основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност; 2. "Орган по назначаването" е и работодателят по смисъла на §1, т.1 от 
допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.  


