Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(та)..............................................................................................................
................, л. к. № ......................, издадена от ............. на ......../...... г., ЕГН (ЛНЧ)
.........................., в качеството на ......................................................... на юридическо лице с
(представляващ, управител)

нестопанска цел..................................................................................................................................,
(наименование на юридическото лице)

Булстат:…………………………………………….
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваният от мен участник не е в открито производство по
несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла
на чл. 740 от Търговския закон;
2. Представляваният от мен участник:
- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените
процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на
държавата, в която участникът е установен.
4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или
дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.
5. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
6. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
………………….2019 г.
(дата на подписване)

1

Декларатор: ……………………………..
(подпис)

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата
декларация.

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(та)..............................................................................................................
................, л. к. № ......................, издадена от ............. на ......../...... г., ЕГН (ЛНЧ)
.........................., в качеството на ......................................................... на юридическо лице с
(представляващ, управител)

нестопанска цел..................................................................................................................................,
(наименование на юридическото лице)

Булстат:…………………………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник не получава, както и не кандидатства за
финансиране от други източници за пълно изпълнение на дейностите, заложени в
проектното предложение ………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………...
/наименованието на проекта/.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

..……………….2019 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ……………………………..
(подпис)

