Приложение 4
СПИСЪК С ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ АНГАЖИРАНИ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният/ата…………………………………………………..……… (трите имена)
……………………………………………………………………………………….............
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на ……………………………………..…………………………………..........
(длъжност)
на участник:…………………………………………………………………………..........……..
(наименование и данни на участника)

в публична покана с предмет: Дейности по информация и публичност по проект „Повишаване
на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по
– ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”, съгласно Договор №14-2245/26.09.2014 г., бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16, сключен между Министерството на
финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” и Комисията за защита на
личните данни за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проекта по
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, декларираме, че
към датата на представяне на офертата разполагам с нужния екип от експерти и квалифицирани
специалисти, които ще участват в изпълнението на договора, а именно:
Име, презиме и фамилия на членовете на екипаСпециалност и
Години
образователнопроф. стаж:
квалификационна
степен

Години стаж /
опит в съотв. с
изискванията

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА

ЕКСПЕРТ – МЕНИДЖЪР – УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯ
ЕКСПЕРТ - ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.

Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”,
с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно
изпълнение на задълженията им”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

Прилагаме:
___________________
___________________
(описват се документите за образование, професионална квалификация, стаж и опит, съгласно
изискванията на документацията за участие)

Други експерти.
За изпълнение на поръчката Участникът има право да привлече краткосрочни експерти със
специфичен опит с оглед естеството на поръчката.

Дата: _________201…г.

Име и фамилия:_____________________
Длъжност:_____________________
Подпис и печат:____________________

*ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки от посочените по-горе експерти трябва да се представят документи,
удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, включително и професионални
автобиографии по Приложение №5

Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”,
с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно
изпълнение на задълженията им”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

