ДЕ К Л А Р А Ц И Я
по чл.8, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственотопланиране и
инвестиционнотопроектиране
DECLARATION
as per art. 8, p. 1 of the Ordinance for the conduct of competitions for urban design and investment planning

Подписаният (The signee): ……………………………………………………..........................................................................
три имена (full name)
с лична карта № (ID number) ................................................., издадена на (issued on)......................................
от ……………………………………….……………………….…………………, с ЕГН ……………………………………………………………,
в качеството ми на (in my capacity as) ……………………………………………………………………………………………………………
посочете длъжността (specify position)
на (of) ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
посочете наименованието на участника (specify name of participant)
участник в открит конкурс за проект на обект: „НОВА СГРАДА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
„ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ГРАД ВАРНА“(participant in an open architectural competition for a “New building for the Regional
Library “PenchoSlaveykov in the city of Varna”)

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм участвал в изработването на конкурсната програма.
2. Не съм член на техническата комисия, на журито, резервните членове на журито, както и
свързаните с тях лица, съгласно Търговския закон и/или Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси.
3. Не съм в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на журито.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверниданни.
I DECLARE
1. That I have not participated in the development of the competition program.
2. That I am not a member of the Technical Committee, the Jury members, replacement Jury members or individuals associated with them as
per the Commercial Law and/or the Conflict of Interest Prevention and Ascertainment Act.
3. That I have no work or official associations with the Principal or the members of the Jury.
I am aware of my responsibilities concerning art. 313 of the Penal Code regarding untruthful information.

……………………………………….г.
дата на подписване (date)

………………………………………………
подпис и печат (signature)

