ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПМС 69/11.03.2013

Образец на декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 17, ал. 5
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 оценител, назначена по реда на чл.17 от постановление № 69 на
Министерския съвет от 11.03.2013. със Заповед № BT4 / 07.01.2014 год. на управителя на
„Стови 1“ ЕООД“
в процедура за определяне на изпълнител с предмет «Избор на
изпълнител за осъществяване на външни услуги по проект „Подобряване на условията
на труд и безопасността на труда в „Стови 1“ ЕООД“ с обособени позиции:
Обособена позиция 1: Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност
Обособена позиция 2: Разработване и внедряване на Стандарт за здраве и безопасност на
работа BS OHSAS 18001:2007.
Обособена позиция 3: Обучение за безопасна работа , свързано с внедряването и
сертифицирането на Стандарта за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS
18001:2007.»
(наименованието на предмета на процедурата)

обявена чрез публична покана Номер 2 / дата 07.01.2014г.
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 : _______________

ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0627/номер от ИСУН/
„Подобряване на условията на труд и безопасността
на труда в „Стови 1“ ЕООД
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
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