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БЕНЕФИЦИЕНТ: „ФИШ ЕКСПРЕС” ЕООД 

 
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

№МДР-МП-01-35/10.08.2017г. 
Проектно предложение: BG14MFOP001-5.004-0003 

 

“Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и 

административно-битова сграда” в рамките на процедура „Преработване на 

продуктите от риболов и аквакултури “ от „Програма за морско дело и рибарство 2014-

2020”. 

 

 

СПРАВКА ЗА СПЕЦИФИЧНИЯ ОБОРОТ 
(оборот от дейности, сходни с предмета на процедурата) 

 

В процедура „Избор с публична покана“ с предмет: 

„Закупуване, доставка и монтаж на технологично оборудване в четири обособени позиции 

(част 1-4) за нуждите на преработвателното предприятие на „Фиш Експрес” ЕООД намиращо 

се в обл.Пловдив, общ.Пловдив, село Костиево, УПИ 36.340” 

 

Долуподписаната/ят_______________________, ЕГН:______________________, в 

качеството ми на ________________ на_____________________, 

ЕИК/БУЛСТАТ:_____________________, със седалище и адрес на управление 

________________________-  в качеството си на кандидат по процедура „Избор с 
публична покана“ с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на технологично оборудване 

в четири обособени позиции за нуждите на преработвателното предприятие на „Фиш 

Експрес” ЕООД намиращо се в обл.Пловдив, общ.Пловдив, село Костиево, УПИ 36.340” 

Обособена позиция 1 „Технологично оборудване (част 1) машини и съоръжения” 

Обособена позиция 2 „Технологично оборудване (част 2) машини и съоръжения” 

Обособена позиция 3 „Технологично оборудване (част 3) измервателни уреди” 

Обособена позиция 4 „Технологично оборудване (част 4) секционна индустриална врата и 

Съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд - 

товаро-разтоварен пункт рампа-комплект” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Кандидатът е реализирал оборот „сходен с предмета на поръчката”, за последните 3 

(три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидата е учреден 

или е започнал дейността си, както следва: 

 

 

№ ОБЕКТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
СТОЙНОСТ 

(лв., без ДДС) 
ПЕРИОД 
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Дата:                                            Подпис: ……………………… 

(име, длъжност) 


