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Приложение №12 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

за приемане клаузите на договора 
 

 

Долуподписаният/ата∗__________________________________________________,                                                                                                               
(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № 
______________________                                   
издадена на ___________________ от МВР – гр. 
_____________________________, 

(дата на издаване)                                                (място на издаване) 

Адрес:_________________________________________________________________, 
(постоянен адрес) 

в качеството си на ______________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да 
представлява и  управлява – напр. изпълнителен директор,  управител, 
съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.) 

На 
_____________________________________________________________________ 
със седалище 
___________________________________________________________ 
и адрес на управление 
___________________________________________________                                                                                     
тел.: _________________, факс: ___________________ЕИК 
____________________ 
 
 
във връзка с процедура за определяне на изпълнител на услуга с предмет: 
„Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на 
труда сред специфични целеви групи (местни власти; професионални 
училища; работодатели; агенции за наемане на персонал; НПО и безработни 
хора) в българската част на трансграничния регион Румъния – България 
(административни области Велико Търново и Русе)”, по проект  „Обединени за 
общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния 
регион между Румъния и България “,  рег.   № 16.4.2.054,   еMS   код   ROBG-
131 изпълняван по Програма „Интеррег V-A Румъния-България“ и  
съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално 
развитие”. 
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ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Съм съгласен с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без 
възражения; 
2. В случай, че представляваният от мен кандидат бъде избран за Изпълнител,  
от  името  на  последния  приемам  да  сключа  договор  за възлагане. 
  
___________________г.                     ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
_______________________ 

 (име и фамилия) 

_______________________ 
 (длъжност на представляващия кандидата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект„Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в 
транграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054 

Eвропейски информационен център – Велико Търново,20.03.2017г. 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския Съюз. 


