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Приложение №13 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 

който ще участва в изпълнението на предмета на процедурата и дела на 
неговото участие 
 
Долуподписаният/ата1__________________________________________________,                                                                                                               

(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”. 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

                                         
1 Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато 

управляващите кандидата  са  повече  от  едно  лице,  декларацията се  попълва  от  всички  лица  
от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния 
представител в съответния управителен орган. 
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представляваното от мен лице ___________________________________, 
изразява  
                                                         (посочете юридическото лице, което представлявате) 

съгласие да участва, като подизпълнител на 
________________________________                                     

(посочете       кандидата,       на       който       сте подизпълнител) 

 
при   изпълнение на __________________________________ - дял от 
горепосочената процедура.  
 

Видът на дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са: 
 (Избройте конкретните видове дейности, които ще бъдат изпълнени от Вас, както и дела на 
Вашето участие в процедурата за избор на изпълнител.) 
1. _________________________________________; 
2. _________________________________________; 
3. _________________________________________; 
n. __________________________________________. 

 
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, 
нямаме право да участваме в горепосочената процедура със 
самостоятелна оферта. 

 
 
ДАТА________________г.                     ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
_______________________ 

 (име и фамилия) 

_______________________ 
 (длъжност на представляващия кандидата) 
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Eвропейски информационен център – Велико Търново,20.03.2017г. 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския Съюз. 


