Проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и
ресурси и културното наследство на трансграничния регион”, код на проекта ROBG 578
финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“
Приложение№3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена)
данни по документ за самоличност .............................(номер на лична карта,
дата, орган и място на издаването), в качеството си на ……………………….......
(длъжност) на ………………… (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…
със седалище и адрес на управление …………………………..........,
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка,
по реда и условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет:
„Стратегия за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния
туризъм“
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 –
217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс;
2. не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
3. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.
Дата: ............... г.
(дата на подписване)

Декларатор: ............................
(име, длъжност, подпис и печат)

Забележка:
* Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 ППЗОП.
* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица,
декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението, съгласно чл. 57 ал. 2 ЗОП.
* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.
65 ал. 4 и чл. 66 ал. 2 ЗОП.
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