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                  ОБРАЗЕЦ № 5 
 
 
 

 АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ  
 
 

_________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата)  
ЕИК_______________________,  

представлявано от ______________________________________,  

в качеството му на ________________________________________________.  

(посочва се позицията съгласно съдебната регистрация)  

 

кандидат в процедура за избор на изпълнител с предмет:  

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ И 

МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА 

ЗОНА (БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ)“ с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 “Идентифициране на горещите точки на замърсяването с 

твърди морски отпадъци в целевата територия” 

Обособена позиция 2 „Модел на водни потоци и разпределение на твърдите 

отпадъци в целевата територия“ 

 по проект  „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в 

крайбрежните райони на Черно море“ – RedMarLitter, референтен номер: 552, Договор 

№ 91173/08.08.2018, по приоритет 2.2 „Повишаване на осведомеността и съвместни 

действия за намаляване на речните и морски отпадъци” на СОП за трансгранично 

сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-

2020” 

 

1. Адрес: ______________________________________________________________  

Телефон/факс _________________________________________________________  

Ел.поща: _______________________________________________________________  



 

Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – 

RedMarLitter, референтен номер: 552, Договор № 91173/08.08.2018, по приоритет 2.2 „Повишаване на осведомеността и 

съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци” на СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски 

инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020”. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския 

съюз. Съдържанието на този документ е отговорност само на Фондация "Виа Понтика" и не отразява позицията на Европейския 

съюз. 
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2. Лице за контакти: _____________________________________________________ 

 Длъжност: _____________________________________________________________  

Телефон/факс: _________________________________________________________  

Ел. поща: ______________________________________________________________  

3. Обслужваща банка: ___________________________________________________  

Адрес на обслужващата банка: ____________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

BIC: ____________________________________  

IBAN: ___________________________________  

Титуляр на сметката: ___________________________________________________  

 

 

 

ДАТА:_______________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ: __________________  

 

____________________________  

(име и фамилия)  

 

____________________________  

     (длъжност на представляващия кандидата)  


