
 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

  Примерен образец на публична покана 

по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд . Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“АД и при никакви обстоятелства не може да 

се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 
 

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 

__________________________________________, - кандидат в процедура за определяне на 

изпълнител с предмет „Изпълнение на СМР дейности по доставка и монтаж на общо 

619,46 кв.м.  ПВЦ дограма във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.008-

1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е ПРЕДСТАВЛЯВАНОТО ОТ МЕН ДРУЖЕСТО: 

- се задължава при поискване от страна на Възложителя да осигури достъп до 

производствени/асемблажни помещения, необходими за производството на ПВЦ дограма,  преди 

началото и по време на изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата 

процедура; 

- приема условието на Възложителя строително-монтажните работи, предмет на настоящата 

процедура за избор на изпълнител, да се извършват в часовия диапазон 15-18 ч. в работни дни. 

 

____________  2017 г.                                          ДЕКЛАРАТОР: _______________ 


