Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ Марина Атанасова Сакалова
с адрес: ул.»Иван Вазов» №18,
притежаващ / а лична карта № 642369058 изд. на 04.05.2012г.
от МВР - Хасково в качеството си на Управител
на ЦРДМ ЕООД
със седалище гр.Харманли, ул. «Сакар планина»№2 и адрес на управление: гр.Харманли,
ул. «Сакар планина»№2
вписано в търговския регистър с ЕИК 126532748

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за:
(по т. 1 се посочва конкретният случай, като ненужният текст се заличава)
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
По смисъла на ЗОП свързани лица са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това
дружество.
Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички
промени в горепосочените обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата 19.10.2015г.

Забележка: Деклараци
обединение се прилага!- чл, 56у

ВЯРНОС ОРИГИНАЛА

Ш

.ъ.т/йлтелно от лицата по чл. 47, ал. 4 ЗОП. При участие на
а ган участие на подизпълнители - чл. 56, ал. 2 ЗОП

