
 
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд 

Примерен образец ЗУСЕСИФ/22.12.2015 г. и ПМС 160/2016 

„Борд“ ЕООД 

 

 

 Основанията по точки 1, 2, 4, 6, 8 и 10 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи.            

www.eufunds.bg 

Проект: „Месторабота „Борд“ ЕООД – шанс за професионална реализация“, Договор BG05M9OP001-

1.003-2884-C01,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

за съгласие за участие като подизпълнител  
 

Долуподписаният/-ата 

_______________________________________________________________________________,  
                            (собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН __________________________, притежаващ 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 ___________________________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № 

_______________, със седалище _______________ и адрес на управление 

__________________________________________ тел.: ________________________________, 

 

факс: __________________, БУЛСТАТ _______________________ - кандидат в процедура за 

 

определяне на изпълнител с предмет “______________________________________________”,  
(наименование на процедурата) 

 

обявена чрез публична покана №....................................... от дата................................................. 
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Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

 

Аз лично / Представляваното от мен дружество (наименование)1 ще участвам/участва2 

като подизпълнител на участника ___________________(наименование на участника), ако 

същият бъде избран за изпълнител на поръчка с предмет: 

……………………………………………………………………, обявена чрез публична покана 

№.......... от дата........... 

 

1. Видът на работите, които ще извършвам като подизпълнител и делът на участието ми са 

съгласно посочените от участника___________________(наименование на участника), в 

попълнената и подписаната от него декларация за използване на подизпълнители; 

2. Аз лично / Представляваното от мен дружество не участвам/участва в посочената 

процедура със самостоятелна оферта или като член на обединение. 

 

 

 

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 
(дата) 

 

                     
1 Оставя се вярното. 
2 Оставя се вярното. 


