Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
относно обстоятелствата по т. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5.
от Раздел ІІ на конкурсната документация за възлагане на социалната услуга
„Център за социална рехабилитация и интеграция 1” за управление от външен
доставчик
Долуподписаният(та)___________________________________________________________
с адрес: гр.(с.)___________________________________________________________________
ЛК №_______________, изд. на____________ от МВР-гр.________________, в качеството си
на _______________________________________________________________
______________________________________________________, със седалище и адрес на
управление: ____________________________________________________________________
вписано в ТР на ___________________________ Окръжен съд с решение по ф.д.
№_________/_________ г. на същия съд, с БУЛСТАТ/ЕИК______________________

ДЕКЛАРИРАМ, че
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) измама по чл. 209-2132 от НК;
б)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;
в) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;
г) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;
2. Представляваният от мен участник:
- Не е обявен в несъстоятелност.
- Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове.
- Не е в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ.
- Не е лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на РБългария.
- Няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган.
- Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община
Силистра.
4. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси.
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в
7- дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося предвидената в чл.313 от НК отговорност.
Дата:_____________

ДЕКЛАРАТОР:____________________

