Приложение №6
ДО Сдружение „Екосвят Родопи“
ул. „Кольо Фичето“ № 4, Смолян4700

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка

Долуподписаният /-ната/
представляващ

,
в качеството си на

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК

,
,

участник в обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на ПМС 160 и с предмет:
„Организиране на събития “ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним
“Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО №
В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020,
съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни.
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Представляваният от мен участник не е свързано лице с друг участник в настоящата
поръчка по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), във връзка §1, т.13 и т.14
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Дата:
_________________________________________________________________________
(име и фамилия)

_________________________________________________________________________
(длъжност на представляващия участника по регистрация или упълномощено лице)

Подпис и печат:
УКАЗАНИЯ: Декларацията се подписва от лице, което може самостоятелно да представлява участника.
§1 ДР от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 12 - ДВ, 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.
14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 103 от 2012 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06
/ 15.12.2017, MIS код 501 88 90 е финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “ГърцияБългария 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни.

