
 

BG 051PO001-2.3.03-0346 

„Безопасност на труда в ПЧМВ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Поддържане чистотата на 

морските води” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да 

се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта4 2 DECLARATION_PODIZPALNITELI. 
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Образец на декларация за ползване на подизпълнител 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА 

НА ПРОЦЕДУРАТА И ДЕЛА НА ТЯХНОТО УЧАСТИЕ 

 

Долуподписаният/-ата

 

_________________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ______________________,                

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 

__________________________________________,- кандидат в процедура за определяне на 

изпълнител с предмет “ Избор на изпълнител за провеждане на обучение за прилагане на 

технологията по стандарт BS OHSAS 18001“, обявена чрез публична покана № 8 от дата 

22.08.2014 г. 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

При изпълнението на предмета на настоящата процедура ще ползваме следните подизпълнители: 

 

Подизпълнител  

(избройте имената и 

адресите на 

подизпълнителите) 

Видове работи, които ще 

изпълнява (посочете видове 

дейности) 

Дял в проценти (%) от 

общата стойност на обекта на 

поръчка, който ще бъде 

изпълнен от подизпълнителя 

   

   

 

Във връзка с това към настоящата оферта прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на 

посочените подизпълнители за участието им.  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

Дата:  

ДЕКЛАРАТОР: 

                     

 Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 22, ал. 2, т.1 на ПМС №118/20.05.2014  г. условията и реда за 

определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм  

 


