ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписният …чл. 59 от ЗЗЛД….
на длъжност – р-л „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП –
Шумен, в качеството си председател/член на комисията назначена със Заповед №
75/17.02.2021 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, да
проведе процедура по реда на чл. 28, ал. 3 от ППЗПП с предмет на изпълнение: „Избор на
шест кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други
финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СИДП ДП – Шумен за срок от 1 година“,
открита с Заповед № 62/02.02.2021г на директора на “Североизточно държавно
предприятие” ДП – Шумен.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм в конфликт на интереси с посочените във входящият регистър за постъпили
оферти кандидати/участници в горепосочената процедура;
2. Нямам материален интерес от изпълнението на поръчката;
3. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с никой от кандидатите
участвували в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни и/или контролни органи;
4. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
5. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в
методиката за оценка на офертата;
Заявявам, че ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка с работата си
в комисията.
При настъпване на промяна в обстоятелствата се задължавам да уведомя незабавно
Възложителя.
Известно ми е че за неверни данни нося наказателна отговорност по смисъла на чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата: 17.02.2021 г.
гр. Шумен

ПОДПИС:……………/П/………..

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната …чл. 59 от ЗЗЛД….
на длъжност – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен
в качеството си председател/член на комисията назначена със Заповед № 75/17.02.2021 г. на
Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, да проведе процедура
по реда на чл. 28, ал. 3 от ППЗПП с предмет на изпълнение: „Избор на шест кредитни
институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за
нуждите на ЦУ и ТП на СИДП ДП – Шумен за срок от 1 година“, открита с Заповед №
62/02.02.2021г на директора на “Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм в конфликт на интереси с посочените във входящият регистър за постъпили
оферти кандидати/участници в горепосочената процедура;
2. Нямам материален интерес от изпълнението на поръчката;
3. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с никой от кандидатите
участвували в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни и/или контролни органи;
4. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
5. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в
методиката за оценка на офертата;
Заявявам, че ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка с работата си
в комисията.
При настъпване на промяна в обстоятелствата се задължавам да уведомя незабавно
Възложителя.
Известно ми е че за неверни данни нося наказателна отговорност по смисъла на чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата: 17.02.2021 г.
гр. Шумен

ПОДПИС:…………/П/…………..

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната …чл. 59 от ЗЗЛД….
на длъжност гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – Шумен
в качеството си председател/член на комисията назначена със Заповед № 75/17.02.2021 г. на
Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, да проведе процедура
по реда на чл. 28, ал. 3 от ППЗПП с предмет на изпълнение: „Избор на шест кредитни
институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за
нуждите на ЦУ и ТП на СИДП ДП – Шумен за срок от 1 година“, открита с Заповед №
62/02.02.2021г на директора на “Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм в конфликт на интереси с посочените във входящият регистър за постъпили
оферти кандидати/участници в горепосочената процедура;
2. Нямам материален интерес от изпълнението на поръчката;
3. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с никой от кандидатите
участвували в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни и/или контролни органи;
4. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
5. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в
методиката за оценка на офертата;
Заявявам, че ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка с работата си
в комисията.
При настъпване на промяна в обстоятелствата се задължавам да уведомя незабавно
Възложителя.
Известно ми е че за неверни данни нося наказателна отговорност по смисъла на чл. 313
от Наказателния кодекс.

Дата: 17.02.2021 г.
гр. Шумен

ПОДПИС:…………/П/…………..

