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 № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 101, ал. 11 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 процедура за 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:
Представляваният от мен участник : …………………………………………./изписва се
името/ фирмата на участника/
не е свързано лице * с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на
обществена поръчка.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по- горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)

Забележка:
Съгласно §2, т.45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са тези по
смисъла на §1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Съгласно §1, т.13 и 14 ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа са:
„т.13 /Предишна т.11 – ДВ, бр.61 от 2002 г., предишна т.12, бр.103 от 2012 г./ „Свързани лица“ са:
а/ /изм. – ДВ, бр.39 от 2005 г./ лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б/ лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в/ лицата, които съвместно контролират трето лице;
г/ /изм. – ДВ, бр.39 от 2005 г./ съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
т.14 /Предишна т.12, изм. – ДВ, бр.61 от 2002 г., предишна т.13, бр.103 от 2002 г./ „Контрол“ е налице, когато едно
лице:
а/ притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от
броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице, или
б/ /доп. – ДВ, бр.39 от 2005 г./ може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в/ може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
юридическо лице.“
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