ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Приложение 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за допустимост на кандидат до конкурс за възлагане управлението на социални услуги в
“Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с капацитет 15 места на територията на
община Търговище

Аз, долуподписаният/ата ……………………………………………………………(трите имена на ръководителя на юридическото лице, или на упълномощено от него лице чрез пълномощно
№....../Дата....)

роден/а на ……………………. , в гр. ………………………, л.к. № ……………………., издадена
на …………………..……….. от ………………………………….,
с постоянен адрес …………………………………………………..…………………..,
в качеството ми на …………………………………………………………………………..
/ позиция на лицето в организацията, кандидат за изпълнител/

с БУЛСТАТ ……………………………………….
в качеството ми на представител на Кандидата...........................................................
(наименование на кандидата)

Декларирам, че към момента на кандидатстване по Процедура за възлагане управлението на
социални услуги в “ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания ” с капацитет 15 места на
територията на община Търговище
1. не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по
несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм
сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм
обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура
съгласно националните законови и подзаконови актове;
2. не съм осъден за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
3. не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на
професионална дейност, което би ме лишило от правото да упражнявам търговска дейност;
4. изпълнил съм задълженията, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване
или плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на Република България или на
страната, в която е седалището ми;
5. не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна
организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на
Общностите;
6. вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на
безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, не съм бил обявен в
тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения;
7. не съм в положение на конфликт на интереси;

8. не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на договарящия
орган;
9. не съм представил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на
информацията, поискана от Община Търговише като условие за участие в процедурата, или
непредоставяне на тази информация;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

Представляващ кандидата.....................
(подпис и печат)

