
  

Забележка: Декларацията се подписва от лице, което може самостоятелно да  представлява 

подизпълнителя. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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 “Гърция-

България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни.  

 

 

Приложение №7 

 

  ДО Сдружение „Екосвят Родопи“ 

ул. „Кольо Фичето“ № 4, Смолян4700   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният /-ната/          , 

представляващ       в качеството си на     , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК    , 

във връзка с обявената от Сдружение „Екосвят Родопи”  - Смолян обществена поръчка по 

ПМС 160 с предмет: „Организация на събития“  по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, 

с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 

501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество 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: 

 В качеството си на представляващ на ................................................................................ 

(посочете наименованието на лицето, което представлявате), сме съгласни да участваме 

като подизпълнител на ........................................................................................... (посочете 

името на участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на горепосочената 

обществена поръчка. 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:  

.............................................................................................................................................................. 

(посочете конкретната част от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от Вас като 

подизпълнител). 

Запознати сме, че давайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на 

горепосочения участник, не можем да представим самостоятелна оферта за тази поръчка. 

Във връзка с изискванията на обществената поръчка, представяме документи, 

съгласно т.5.6 от условията за участие към обявата, ведно с доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения. 

Дата: 

_______________________________________________________________________ 

(име и фамилия) 

_________________________________________________________________________ 

(длъжност на представляващия участника по регистрация или упълномощено лице) 

Подпис и печат: 


