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Образец на декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 17, ал. 5
от ПМС №118/20.05.2014 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Долуподписаният/-ата __________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________,
адрес:_____________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

с професионална квалификация _______________________________________________,
В качеството си на член на комисия, назначена по реда на чл. 17, ал. 1 от Постановление №
118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г. със Заповед № _________ /
___________20_____г. на Клъстер Мехатроника и автоматизация
в процедура за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка на дълготрайни материални активи за общи клъстерни дейност по ДБФП BG161PO 003-2.4.020046-C001, с наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и
изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“
Бюджетно перо 13. и вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета:
Бюджетно подперо- 13.1 Компютърно оборудване за административното тяло на Клъстера
Обособена позиция 1 – Бюджетно подперо 13.1.1 Лаптоп – 3 бр.
Обособена позиция 2 – Бюджетно подперо 13.1.2. Мултимедиен проектор – 1 бр
Обособена позиция 3 – Бюджетно подперо 13.1.3. Сървър – 1 бр
Обособена позиция 4 – Бюджетно подперо 13.1.4. Сървърен шкаф – 1 бр
Обособена позиция 5 – Бюджетно подперо 13.1.5. Непрекъсваем ТЗИ – 1 бр
Бюджетно подперо- 13.2. Компютърно оборудване за изграждане на виртуален комплекс за
обучение и тренинг:
Обособена позиция 6 – Бюджетно подперо 13.2.1. Лаптоп – 22 бр.
Обособена позиция 7 – Бюджетно подперо 13.2.2. Видео стена – 5 бр.

_________________________________________________________________________,
(наименование на предмета на процедурата)

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.
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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 : _______________
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