
ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА  

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПТ  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е
∗∗∗∗ 

за участие в избора на представители на неправителствените организации в Комитета 

за наблюдение на ОПТ 

 

ОТ:_______________________________________________________________________________  

(наименование на юридическото лице) 

с адрес: гр. _____________________ ул.__________________________________, № _______,  

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: ___________________________  

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________________ съд,  

данъчен номер__________________, БУЛСТАТ ______________________________________  

и е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност под №_____________________,  

представлявано от ___________________________________________________, в качеството  

(собствено, бащино и фамилно име) 

му на _________________________________________________________________________.  

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява организацията) 

 

 

УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

Във връзка с публикувана покана за участие в избора на представители на 

неправителствените организации в Комитета за наблюдение на ОПТ, заявявам, че 

представляваната от мен неправителствена организация – 

 ______________________________________________________________________________,  

(наименование на юридическото лице) 

с предмет на дейност: ____________________________________________________________  

    (посочва се предметът на дейност съгласно Устава на организацията) 

се определя като част от групата на _______________________________________________- ,  

             (посочва се една от групите по чл. 1 от правилата) 

_______________________________________________________________________________,  

(посочва се една от подгрупите по § 1 от допълнителната разпоредба на правилата) 

                                                 
∗ Изготвено на основание чл. 3 от Процедурни правилата за участие на представители на неправителствения сектор в рамките на 

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт”.  

 



с настоящото заявление изразява намерение за участие в обявения подбор.  

Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагам следните документи:  

 
1. Документи за регистрация /първоначална съдебна регистрация и удостоверение 

за актуално съдебно състояние/;  

 

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2, ал. 2 от правилата 

(съгласно приложения образец);  

 

3. Списък и описание на изпълняваните проекти, програми и дейности, както и 

препоръки (ако е приложимо), съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от правилата.  

 

 

 

ДАТА: ____/____/________ г.           ПОДПИС и ПЕЧАТ: ____________________  

 

________________________________ 

(име и фамилия)  

 

________________________________________  

(длъжност на представляващия организацията) 


