
 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 
 

 
Приложение № 14 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
   
Подписаният/ата _____________________________________________, с ЕГН _______________ 

/трите имена/ 
л.к. № _______________ , издадена на _____________г. от ____________ , град ______________ 
 

адрес: гр. / с. ________________________ ,  община _____________ , област _________________ 
 

ул. __________________________________________ № ______ бл. № _____ , ап. ____ , ет. ____ , 
 

в качеството ми на _________________________________________________________________ 
/длъжност или друго качество/ 

 

на _______________________________________________________________________________ 
/наименованието на участника / 

в процедура за възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА” по реда на Глава V от ЗОП – 
чрез открита процедура, с предмет: „Проучвания и анализ на икономическите и социални 
характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга 
държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 
г.” в изпълнение на проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие на 
заинтересованите страни“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  с 
регистрационен номер  А 10 -13-44/02.02.2012 г., по Оперативна програма „Административен 
капацитет” 2007-2013,  Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия 
BG051PO002/10/1.3-04 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
1. Съм запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, както и с 

документацията за участие. 
2. Ще спазвам условията за участие в процедурата. 
3. Ще спазвам всички условия и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до 

изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена. 
4. Няма да разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с 

поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата. 
5. Приемам етичните клаузи, посочени в документацията за обществената поръчка. 
6. Ще спазвам етичните клаузи на обществената поръчка по време на избора на 

изпълнител. 
7. Ако поръчката ми бъде възложена, ще спазвам етичните клаузи по време на изпълнение 

на обществената поръчка. 
 
[дата] 
 
ПОДПИС  
 
ПЕЧАТ 
 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 


