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Образец на декларация за участие като подизпълнител 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

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: 

 

сме съгласни да участваме като подизпълнител на  ___________________________________ при 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) изпълнение на горепосочената поръчка. 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

__________________________________________________________________________________ 

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на поръчката, които ще бъдат изпълнени от Вас 

като подизпълнител). Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме 

право да участваме като участник в горепосочената процедура.  

 

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:  

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия 

пояснителен документ:  

                     

 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  
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……………….. 

Б. Документи, доказващи икономически и финансови възможности на кандидата:  

……………….. 

В. Документи, доказващи, техническите възможности на кандидата:  

……………….. 

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

 

 

Дата:  

ДЕКЛАРАТОР: 

 


