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Проект  BG16RFOP002-2.040-0551-C01, „Подобряване на производствения капацитет в „Бестия Пет" ЕООД“, финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
"БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/            с лична 

карта №   , издадена на      от     с ЕГН  

  1, постоянен адрес ______________________________ , в качеството ми на

 ______________________________  (посочете длъжността) на  участник    

    (посочете фирмата на изпълнителя), с адрес на управление: гр. 

_____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________, 

факс: ________________, e-mail: _______________________,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният (ото) от мен          .   

   (посочете фирмата, която представлявате)  

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника       

         при изпълнение на  

        (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

на процедура «Избор с публична покана» за определяне на изпълнител с предмет: 

 

«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: 

Обособена позиция 1: Технологична линия за първична обработка на естествена кожа - 1 

бр.;  

Обособена позиция 2: Технологична линия за производство на колани - 1 бр.; Едноиглова 

права машина с цилиндрично рамо - 1бр.; Едноиглова права машина тежък клас с 

цилиндрично рамо - 1бр.  

Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения 

върху кожени изделия - 1 бр.» 
(отбележете позицията, за която кандидатствате) 

 

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  

BG16RFOP002-2.040-0551-C01, наименование на проекта „Подобряване на производствения 

капацитет в „Бестия Пет" ЕООД", по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП", деклараирам, че съм/ сме запознат/и с условията и предмета на настоящата поръчка.  

 

Наименование на  

подизпълнител с посочен 

ЕИК 

Обхват на дейностите, които 

ще изпълнява 

Размер на участието  в общата 

цена предложението (в %) 

   

 
1 Полетата в сиво се изтриват, в случай, че декларацията се подписва от чуждестранно лице. 
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 Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме 

в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

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

 

 

  20__ г.                      Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                                          (подпис и печат) 
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