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Приложение 17 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ 

 
Долуподписаният ………………., с лична карта №   ……………….., издаденa на 
…………… от МВР ………………., с ЕГН …………………., в качеството ми на 
.……………….. (позиция в екипа) на ………………. (име на кандидата, подал 
офертата) - участник в процедура за определяне на изпълнител, с 
предмет: „Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на 
пазара на труда сред специфични целеви групи (местни власти, 
професионални училища, работодатели, агенции за подбор 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“, № 
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” и  съфинансиран от 
Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие” с 
бенефициент “Европейски информационен център” 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
Във връзка с изпълнението на дейностите по извършване на ............. съм 
на разположение да поема работата ми по настоящия договор за 
времетраенето й, както изискват отговорностите ми и 

1.  се  задължавам    да  бъда  на  разположение  през  целия  срок  на  
изпълнение  на договора – до приемането на резултатите от 
възложителя; 

 
2.  се задължавам да работя, в съответствие с предложението на 

настоящия участник, за качественото изработване на предмета на 
договора; 

 
3.  заявените от мен данни и посочената информация в втобиографията 
ми са верни; 

 
4.  разбирам, че всяко умишлено невярно изявление, описано в 

настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника. 
 

Дата: ...............                                   ДЕКЛАРАТОР: 
..................... 

(подпис) 
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. 


