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                ОБРАЗЕЦ № 7 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ/ КОНСОРЦИУМ 

 
 
Долуподписаният/-ата1 ________________________________________________________,  
(собствено, бащино и фамилно име)  
в качеството си на _______________________________  
посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и 
управлява дружеството/ консорциума/ обединението)  
на _______________________________________________________  
(наименование на дружеството/ консорциума/ обединението )  
 

ДЕКЛАРИРАМ 
 

Като представляващ дружеството /обединението/консорциума,  
(моля, отбележете приложимото) 

 
кандидат в настоящата процедура 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
 Декларацията се попълва и подписва от всеки управител, председател на управителен орган на дружество/ 

организация, физическо лице, което е член на обединението/ консорциума, кандидат в настоящата процедура за избор 
на изпълнител, а в случай на юридически лица - от техните представляващи и управляващи.   
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- С останалите членове на обединението/ консорциума заедно и поотделно ще бъдем 
отговорни за изпълнението на предмета на договора;  
- Обединението/ консорциумът определи за водещ член 
_____________________________, който да задължава, да получава указания за и от 
името на всеки член на обединението/ консорциума. Всички плащания в 
обединението/ консорциума при и по повод на договора за изпълнение на настоящата 
услуга са отговорност на водещия член на обединението/ консорциума;  
- При изпълнението на договора ще изпълним следните дейности:  
o ______________________  
o ______________________  
o ______________________  
 
- Ще останем като член на обединението/ консорциума за целия период на 
изпълнение на договора.  
 

 

ДАТА: _____________ г.    ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________  

      ___________________________________________  

(име и фамилия)  

      ___________________________________________  

   (длъжност на представляващия кандидата) 

:  


