АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦЕ
В СПИСЪКА НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ
ПО ЧЛ. 229а, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИTE ПОРЪЧКИ

РАЗДЕЛ І
1. Лични данни
Име, презиме и фамилия:
ЕГН/ЕНЧ или друг личен идентификационен номер:
(Данните са за служебни цели и не се отразяват в публичната част от списъка )
Електронен адрес за кореспонденция:
(Данните са за служебни цели и не се отразяват в публичната част от списъка )
Пощенски адрес (област, населено място, улица, №):
(Данните са за служебни цели и не се отразяват в публичната част от списъка )
Телефон:
Факс:
(Данните са за служебни цели и не се отразяват в публичната част от списъка )
2. Област на компетентност
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(За всяка област на компетентност се подава отделно заявление. Едно лице
има право да заявява не повече от две области.)
3. Образование
Образователна степен:
______________________________________________________________
Придобита специалност:
______________________________________________________________
(Използвайте толкова пъти, колкото е необходимо)
4. Придобита правоспособност (когато е приложимо):
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5. Професионален опит по чл. 4, т. 3 от НУРОВЕПТСВОП в заявената
област
Моля, посочете професионалния опит, имащ отношение към заявената област
на професионална компетентност
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Данни за документите, с които се доказват заявените образование,
правоспособност и опит
Моля, посочете документите, които ще се представят като доказателства за
заявените образование, правоспособност и опит към заявената област на
професионална компетентност
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Допълнителна информация (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІI
ДЕКЛАРАЦИИ
Във връзка с вписването в списъка декларирам, че:
- съм навършил 18 години и не съм поставен под запрeщeние;
- не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила
присъда;
- не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност, която се отнася
до заявената област;
- няма да разгласявам информация, станала ми известна във връзка с получени и
проверявани документи по чл. 17, ал. 1 от НУРОВЕПТСВОП;
- предоставям доброволно личните си данни в настоящото заявление и
представените копия на документи.
Давам съгласие предоставените лични данни да бъдат съхранявани и
обработвани, във връзка с определянето ми за външен експерт.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
2

ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ
Дата: .................................................... (дд/мм/гггг)
Данни за електронния подпис: ................................................

(Тази информация се попълва автоматично при подаване на заявлението.)
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