Приложение № 1
образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 8е, ал. 4, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Долуподписаният/ата ………………………………….………………………………..., с ЕГН:
……………………., в качеството ми на ……….………………………………………………..
(посочете лично за физическо лице или длъжността в участника или друго качество в случаите, когато заеманата длъжност
е в управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява
контрол в рамките на тези органи, като се посочи и фирмата на собственика, ако е юридическо лице или обединение)

на ………………………………………………………………. (посочете фирмата на участника) –
участник/член на обединение участник (относимото се подчертава) в открита процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Царево - централен“, находящ се в община Царево,
област Бургас
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по:
чл. 108а,

чл. 159а,

чл. 159б,

чл. 253,

чл. 253а,

чл. 254б,

304б,

чл. 304в,

чл. 305,

чл. 159в,

чл. 159г,

чл. 301,

чл. 302,

чл. 305а,

чл. 307,

чл. 192а,
чл. 302а,
чл. 321 и

чл. 212, ал. 3,
чл. 304,

чл. 248а,

чл. 304а,

чл.

чл. 321а от Наказателния

кодекс, или няма влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично
престъпление съгласно законодателството на държавата, в която съм установен
(отбелязва се с х съставът на престъплението, по което не е налице влязла в сила присъда).

2.

Налице е/са следното/ите основание/я за изключване по чл. 8е, ал. 4, т. 1 от ЗУЧК
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
и

същото/ите

не

следва

да

се

прилага/т,

тъй

като:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……… (посочват се подробно причините съгласно чл. 8е, ал. 6, т. 1 ЗУЧК).
(относимите точки се ограждат и попълват)
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Запознат/а съм с целта, за която предоставям личните си данни.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.

……………………. г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: ……………………….
(три имена, подпис, печат)
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