
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално  развитие.  

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от „Минчев Ауто” ООД и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официално становище на  Европейския съюз и Договарящия орган. 
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за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 
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Образец на декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 21, ал. 3 

По т.I (11) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

Долуподписаният/-ата __________________________________________________________,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на  

 

_________________ от МВР – гр. _______________,  
(дата на издаване)                                                   (място на издаване)  

 

адрес:_____________________________________________________________________,   
(постоянен адрес) 

с професионална квалификация _______________________________________________, 

 

В качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 20, ал. 2 от Постановление № 

55 на Министерския съвет от 2007 г. със Заповед/ Решение № _________ / ___________20__г. 

на ____________________________________  
(номер и дата)                                                                (бенефициент) 

в процедура за определяне на изпълнител с предмет:  

„Доставка и въвеждане в експлоатация на ERP система, работни станции 

и сървъри” 

обявена чрез публикуване на обява в „_____________________”, бр.____от__________, 
(наименование на националния ежедневник)          (номер и дата) 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е 

1. Нямам материален интерес от определянето на даден кандидат за изпълнител; 

2. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата или с 

посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 

контролни органи; 

3. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в 

комисията; 

4. Ще бъда безпристрастен в своята дейност; 

5. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента.  

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

 

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР : _______________ 

http://www.opcompetitiveness.bg/

