
 от 10.10.2017            Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 
           The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national 

funds of the countries partcipating in it 

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави 

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

Образец №5 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

по чл. 102, ал. 1 ЗОП 

Долуподписаният (ната) ........................................................................................................., л.к. № 

.................., издадена на ... ... ......... г. от .................................; адрес: 

....................................................................................................................., в качеството ми на 

............................................. на дружеството ...................................................., със седалище и адрес 

на управление: .........................................................................................................................., ЕИК: 

................................. - участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 5 броя 

информационни киоски за предоставяне на информация на целевите групи за първични и 

спешни здравни услуги в Благоевград” за нуждите на РЗИ-Благоевград в изпълнение на 

Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.3. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на 

услугите за социално здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма 

ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочва се конкретна част/части от 

офертата) , да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в

предвидените от закона случаи.

Дата: .............        Подпис и печат:…………. 


