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           ОБРАЗЕЦ № 8  
 

СПРАВКА ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ 
 

съгласно чл. 3, ал. 11, т. 3 от ПМС 160/2016 г. за последните три 
приключени финансови години 

на “........................................” 
    (наименование на кандидата)  

 
в поръчка 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” 

Общ годишен оборот за последните три приключени финансови години:  

ГОДИНА    
 

2016 г. 2017 г.  
 

2018 г. Общо  
 
 2+3+4  

  

1 2 3 4 5 

 Годишен 
оборот  
/ в лева /  
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.  
 
Дата: ...............2019 г.     ДЕКЛАРАТОР: ..............................  

(подпис, печат) 


