БТГ-24-01-1991/13.09.2010 Г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ПОКАНА
ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки, “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за Осъществяване на
технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията
на “Булгартрансгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на изискванията
на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП),
съгласно приложената Tехническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката:
"Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност в
подразделенията на "Булгартрансгаз" ЕАД от лицензирани лица, които отговарят
на изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП)", идент. № 100-054, с обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Североизточен експлоатационен район “Вълчи дол” с
компресорни станции (КС):
- КС "Кардам-1" и КС "Кардам-2", с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;
- КС “Вълчи дол”, с. Брестак, обл. Варна;
- КС “Провадия”, гр. Провадия, землището на с.Кривня, област Варна;
- ГРС и АГРС на територията на района, отбелязани на картата на газопроводите в
България (Приложение №1 на Техническата спецификация).
Обособена позиция № 2: Югоизточен експлоатационен район “Стара Загора”
- КС "Лозенец", с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол;
- КС "Странджа", с. Горска Поляна, община Болярово област Ямбол;
- площадката на района в с. Загоре, ГРС и АГРС на територията на района, отбелязани на
картата на газопроводите в България (Приложение №1 към Техническата спецификация).
Обособена позиция № 3: Югозападен експлоатационен район “Ихтиман”
- КС “Ихтиман”, гр. Ихтиман, област София;
- КС “Петрич”, до с. Рупите, община Петрич, обл. Благоевград;
- ГРС и АГРС на територията на района, отбелязани на картата на газопроводите в
България (Приложение №1 на Техническата спецификация).
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Обособена позиция № 4: Северозападен експлоатационен район “Ботевград”
- КС “Полски сеновец” - с. Полски Сеновец общ. Полски Тръмбеш обл. В.Търново;
- площадката на района в гр. Ботевград, ГРС и АГРС на територията на района,
отбелязани на картата на газопроводите в България (Приложение №1 на Техническата
спецификация).
Обособена позиция № 5: Ремонтна база “Ботевград”
- гр. Ботевград, ул. "Акад. Стоян Романски" № 61 – СПO на площадката на базата;
Обособена позиция № 6: ПГХ “Чирен”
- КС “Чирен”, с. Чирен 3050, област Враца;
- ГРС, АГРС на територията на района, отбелязани на картата на газопроводите в
България (Приложение №1 на Техническата спецификация).
Обособена позиция № 7: ПСУЦ “ Република”
- к.к “Златни пясъци”, обл. Варна.
Забележка: Кандидатите могат да представят оферти за всички, за една или за няколко от
обособените позиции поотделно.
2. Описание на предмета на поръчката: Следва да се извърши технически надзор на
съоръженията с повишена опасност по обособени позиции, съгласно т.1 описани в
Приложение № 1 от настоящата покана.
3. Срок за извършване на услугата: една година след подписване на договор;
4. Цена: Оферираната от Вас цена да бъде в лева без ДДС за всяка посочена от Вас
обособена позиция, за която представяте оферта и да включва цените за следните
дейности:
 Разрешение за експлоатация;
 Технически прегледи;
 Технически прегледи с изпитване;
 Други дейности, необходими за изпълнение на изискванията на “Наредбата за
условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията” от
страна на Възложителя.
5. Начин на плащане: Плащането на услугата се извършва от съответния експлоатационен
район след представяне на следните документи със съответната периодичност,
регламентирана в нормативните документи и отразена в ревизионните книги:
 Оригинална фактура;
 Акт за технически преглед;
 Оформяне на ревизионни книги, разрешения, протоколи и други изискуеми документи.
6. Изисквания към всеки от Участниците:
- да притежават лицензии от председателя на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор (ДАМТН), които да отговарят на изискванията на чл. 34а, ал. 2 от
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Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и да обхващат посочените
съоръжения за обособената позиция от Техническата спецификация, за която са
представили оферта.
7. Технически параметри и изисквания: Съгласно Техническата спецификация.
8. Срок и място за представяне на оферти:
Офертите могат да се представят за една и няколко обособени позиции в срок до 17.00
часа на 21.09.2010 г. на следния адрес: “Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление,
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66 в запечатан непрозрачен
плик лично от участника или от упълномощен от него представител, по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер, като подателят съобрази, че
офертата трябва да бъде заведена в деловодството на “Булгартрансгаз” ЕАД в срока,
посочен по-горе.
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от управляващия фирмата или
упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва следните
означения: “Оферта”, наименованието и за коя обособена позиция се отнася офертата,
идент. №, име на Участника, адрес и лице на кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.
Офертите постъпили след определения краен срок не се приемат и незабавно се връщат за
сметка на подателя.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6110 и на адрес:
www.bulgartransgaz.bg (Рубрика: «процедури и търгове/обществени поръчки»).
Лице за контакт: Ралица Карушкова, email: rkarushkova@bulgartransgaz.bg
9. Съдържание на офертите:
 подробно описание на предлаганата от Вас услуга;
 лицензии, които да отговарят на чл. 34а, ал.2 от ЗТИП за обособената позиция, за
която Участникът кандидатства;
 точен адрес, телефон и лице за кореспонденция;
 пълна информация по всички горепосочени условия;
 подпис и печат от управителя или от упълномощено от него лице (в този случай се
представя пълномощно);
 цени за технически надзор на съоръженията за обособената позиция, за която
Участникът кандидатства;
 подписани декларации съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за
обществените поръчки /Приложение № 2 и 3/ към настоящата документация.
 удостоверение за актуално състояние със срок на валидност 6 месеца;
 друга информация по преценка на Участника.
10. Валидност на офертите: най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на
офертите.
11. Критерий за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
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12. Гаранция за изпълнение на договора.
Изпълнителят при подписване на договора следва да представи документ за внесена
гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в една от следните форми:
а) депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора по следната
банкова сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД в “УниКредит Булбанк” АД - Централа, SWIFT
(BIC): UNCRBGSF банкова сметка (IBAN) в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01 или
б) банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора със срок
на валидност един месец след приключване на договора.
Приложения:
1. Техническа спецификация;
2. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
3. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП.
Очакваме Вашите оферти.
С уважение,
Иван Дреновички
Изпълнителен Директор
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. Номер
на поръчката:

Осъществяване технически надзор на съоръженията с
повишена опасност (СПО) в подразделенията на
“Булгартрансгаз” ЕАД от лицензирани лица, които
отговарят на изискванията на чл. 34 а, ал.2 от Закона за
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
№ 100-054

I. ОБЩА ЧАСТ
“Булгартрансгаз”ЕАД експлоатира съоръжения, на които съгласно изискванията
на чл. 34 от Закона за техническите изисквания към продуктите и на НАРЕДБА
за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на
съоръженията(Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., бр. 59 от 2006 г., посл.изм. ДВ.
бр.32 от 28.04.2009г.), трябва да се извършва техническият надзор от лица,
получили съответната лицензия от председателя на ДАМТН.
Наличните съоръжения с повишена опасност, са в обхвата на т.2.1.2.; 2.2.1.1.;
2.2.3.; 2.4.1.1.; 2.4.3.; 2.5; 2.6.1.2.; 2.6.1.3.; 2.6.4.; 2.6.5.; 2.6.6. от гореописаната
Наредба .
ІІ. Мястото на експлоатационните подразделения на “Булгартрансгаз”
ЕАД:
Североизточен експлоатационен район /СИЕР/ “Вълчи дол” с компресорни
станции (КС), КС”Кардам”-1, КС “Кардам”-2, КС “Вълчи дол”, КС “Провадия”и
газоразпределителни станции (ГРС) и автоматични газоразпределителни
станции (АГРС) на територията му видимо от приложения опис и карта на
газопроводите в България.
Югоизточен експлоатационен район /ЮИЕР/ “Стара Загора” с КС”Лозенец”,
КС”Странджа”, площадката на района в с. Загоре и ГРС, АГРС на територията
му по приложения опис и карта на газопроводите в България.
Югозападен експлоатационен район /ЮЗЕР/ “Ихтиман” с КС “Ихтиман”, КС
“Петрич”и ГРС, АГРС на територията на района по приложения опис и карта на
газопроводите в България.
Северозападен експлоатационен район /СЗЕР/ “ Ботевград “ с КС “ Полски
Сеновец”, площадката му в гр. Ботевград и ГРС, АГРС на територията му по
приложения опис и карта на газопроводите в България.
База за техническо развитие и внедряване /БТРВ/ “Ботевград” гр. БотевградСПО на площадката на базата.
Подземно газово хранилище /ПГХ/ “Чирен” с КС “Чирен” .
Учебно възстановителен център /УВЦ/ “Република” – комплекс “Златни
пясъци” гр. Варна.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Видовете съоръжения с повишена опасност в системата на “Булгартрансгаз”
ЕАД , чийто технически надзор ще се осъществява от лицензирани лица
съгласно т.2 от Приложение №1 на Наредбата , за които кандидатите трябва да
притежават лицензия са разпределени по райони и обхват както следва:
СИЕР “ Вълчи дол”
1. 2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до
1100С включително.
2. 2.2.1.1.Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до
1,6 МРа и температура на стените на съда до 2000 С , на които произведението
от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не
превишава числото 4000.
3. 2.2.3. Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас2 по
ADR или RID /бутилки/.
4. 2.4.3. Газови уреди .
5. 2.6.1.2.Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от товароподемността .
6. 2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т.2.6.1.1. и 2.6.1.2. с
товароподемност до 5t. включително.
7. 2.6.4. Електрически телфери, не монтирани на кранове.
8. 2.6.5. Товарозахващащи органи – куки, грейфери, електромагнити, спредери
и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения .
9. 2.6.6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на
товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.
ЮИЕР “Стара Загора”
1. 2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до
1100С включително.
2. 2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до
1.6МРа и температура на стените на съда до 2000С, на които произведението от
обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава
числото 4000.
3. 2.4.1.1.Газопроводи, газови съоръжения , газорегулаторни пунктове,
газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови
инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди
или котли в административни, жилищни и обществени сгради
4. 2.4.3. Газови уреди.
5. 2.6.1.2.Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от товароподемността.
6. 2.6.1.3.Товароподемни кранове извън посочените в т.2.6.1.1 и 2.6.1.2 с
товароподемност до 5t включително.
7. 2.6.4.Електрически телфери, не монтирани на кранове.
8. 2.6.6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на
товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.
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ЮЗЕР “Ихтиман”
1.
2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата
вода до 110°С включително.
2.
2.2.1.1.Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С , на
които произведението от обема в литри и максималното допустимо
налягане в мегапаскали не превишава числото 4000,
3. 2.6.1.2.Товароподемни
кранове
с
ръчно
задвижване
на
механизма за придвижване, независимо от товароподемността.
4. 2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т.2.6.1.1 и
2.6.1.2. с товароподемност до 5t, включително,
5. 2.6.6.
Сменяеми
товарозахващащи
приспособления,
окачени
на
товароподемната кука - сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и
др.
СЗЕР “Ботевград”
1. 2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до
1100С включително.
2. 2.2.1.1.Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до
1,6 МРа и температура на стените на съда до 2000 С , на които произведението
от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не
превишава числото 4000.
3. 2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове,
газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови
инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди
или котли в административни, жилищни и обществени сгради ;
4. 2.4.3. Газови уреди .
5. 2.5. Ацетиленови уредби – ацетиленови генераторни станции, ацетиленови
генератори,
ацетиленови
бутилкови
инсталации
и
стационарни
ацетиленопроводи.
6. 2.6.1.2.Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от товароподемността;
7. 2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т.2.6.1.1. и 2.6.1.2. с
товароподемност до 5t. включително.
9. 2.6.4. Електрически телфери, не монтирани на кранове.
9. 2.6.5. Товарозахващащи органи – куки, грейфери, електромагнити, спредери
и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения.
10. 2.6.6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на
товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.
Ремонтна база “Ботевград”
1. 2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до
1100С включително.
2. 2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове,
газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови
инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди
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или котли в административни, жилищни и обществени сгради ;
3. 2.4.3. Газови уреди .
4. 2.6.1.2.Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от товароподемността .
5. 2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т.2.6.1.1. и 2.6.1.2. с
товароподемност до 5t. включително.
6. 2.6.5. Товарозахващащи органи – куки,грейфери , електромагнити, спредери и
други, с който допълнително се оборудват повдигателните съоръжения .
7. 2.6.6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на
товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.
ПГХ “Чирен”
1. 2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до
1100С включително.
2. 2.2.1.1.Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до
1,6 МРа и температура на стените на съда до 2000 С , на които произведението
от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не
превишава числото 4000.
3. 2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове,
газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови
инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди
или котли в административни, жилищни и обществени сгради ;
4. 2.5. Ацетиленови уредби – ацетиленови генераторни станции, ацетиленови
генератори,
ацетиленови
бутилкови
инсталации
и
стационарни
ацетиленопроводи.
5. 2.6.1.2.Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от товароподемността.
6. 2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т.2.6.1.1. и 2.6.1.2. с
товароподемност до 5t. включително.
7. 2.6.4. Електрически телфери, не монтирани на кранове.
8. 2.6.5. Товарозахващащи органи – куки, грейфери, електромагнити, спредери
и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения.
9. 2.6.6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на
товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.
УВЦ “Република” - Златни пясъци
1. 2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на
нагрятата вода до 1100С включително.
ІV. Изискване към кандидатите
Представената лицензия трябва да отговаря на изискванията на Чл. 34 ал. 2 от
ЗТИП и да обхваща посочените всички позиции за дадените подразделения.
За всяко съоръжение се предвиждат следните дейности:
1. Разрешение за експлотация.
2. Технически прегледи.
3. Технически прегледи с изпитване.
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4. Други дейности, необходими за изпълнение на изискванията на
горепосочената Наредба.
Приемането на работата ще се извършва от съответните подразделения на
“Булгартрансгаз”ЕАД чрез оформяне на необходимите документи /Акт за
технически преглед, оформяне на ревизионни книги, разрешения, протоколи и
др.изискуеми от съответните Закони и Наредби/, със съответната периодичност
регламентирана в нормативните документи и отразена в ревизионните книги .
На основание на чл. 4, ал.1, т. 9 от Закона за Държавна агенция “Национална
сигурност” /ДА“НС”/ , във връзка с чл.40, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за ДА “НС”, дава разрешение за работа и/или извършване на конкретно
възложена задача в обектите от “Булгартрансгаз” ЕАД , който са включени в
“Списъка на строителните обекти и дейности , който са от значение за
националната сигурност” приет с ПМС № 181 от 20.07.2009 г.
В изпълнение на ПМС № 181/20.07.2009г. за работа в обектите на
”Булгартрангаз” ЕАД е необходимо да бъдат изготвени списъци за разрешения
за работа или дейности в стратегическите обекти който се издават на граждани
съгласно чл. 44,ал.1 и чл.45,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона ДА”НС”
на дружеството.
Приложение:
1. Карта на преносните газопроводи, районите, КС, ГРС и АГРС в Р. България.
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ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната __________________________________________________
с лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________

(съгласно

пояснение

**

от

декларацията)

на

____________________________ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със
седалище

и

адрес

на

управление:

___________________________________________________________________________

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)

Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от
Наказателния кодекс;
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния
кодекс;
д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния
кодекс.
2. Участникът/кандидатът/подизпълнителят, когото
(вярното се подчертава)
представлявам, не е обявен в несъстоятелност;
3. Участникът/кандидатът/подизпълнителят), когото представлявам, не е в
(вярното се подчертава)
производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;

ОБРАЗЕЦ

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
___________________ г.

Декларатор:

Забележка:
В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това
обстоятелство в настоящата декларация.
**
Лицата
с
право
да
управляват
и
представляват
участника/кандидата/подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата
декларация.
***
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и
в превод.
*

ﾎ ﾁ ﾐ ﾀ ﾇﾅ ﾖ

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с
лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________

(съгласно

пояснение

*

от

декларацията)

на

____________________________ (посочва се търговското наименование и вида
търговец), със седалище и адрес на управление:
____________________________________________________________________________

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
поръчка с
(вярното се подчертава)
обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от
обявлението/поканата)
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителната разпоредба на
Закона
за
предотвратяване
и
разкриване
на
конфликт
на
интереси
с___________________________ (посочете наименованието на Възложителя) или със
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
___________________ г.
(дата на подписване)

Забележка:

Декларатор:

(подпис)

* Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените
поръчки се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществени поръчки, като се декларира
липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали са свързани лица по смисъла на § 1, т.
1 от допълнителната разпоредба на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с
Възложителя, или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е
налице сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси.
**
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

