ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният ………………………………………………………………………….………............................,
/име, презиме и фамилия на представляващия юридическото лице/
в качеството си на ………………………............……………………………………..……………....................................,
/управител, директор, председател, изпълнителен директор и др./
на ………………………………………………………………........….................................................................................:
/име на организацията, ЕИК/БУЛСТАТ /
ДЕКЛАРИРАМ, че
За периода от …………………..............................…….......... до ……………………...……......…….…..,

1.

/дата, час/

/дата, час/

организацията, която представлявам, поема отговорността за:

- безопасността и здравето на участниците и зрителите по време на подготовката, организацията и провеждането
на мероприятието в обекта, стопанисван от ОИ „Старинен Пловдив“, както и за спазване на капацитета на обекта;
квалифициран персонал, който да обслужва обекта по време на подготовката, организацията и провеждането на
мероприятието до неговото приключване и освобождаване на обекта
-спазване на Наредбата за осигуряване на обществения ред – гр. Пловдив, както и всички нормативни
документи, касаещи организацията на съответното мероприятие;
- констатирани липси и/или несъответствия в обекта, както и нанесени вреди в обекта;

-

-

загуба или нанесена вреда на трети лица в обекта за периода, в който се предоставя услугата.

Почистването, техническото обслужване и всички други дейности, вкл. и по т.1, които са непосредствено
свързани с основното събитие на обекта по време на мероприятието, за което е предоставен, са за сметка на
юридическото лице, което представлявам.
3.
След приключване на мероприятието, представляваната от мен организация се задължава да върне обекта в
състоянието, в което е бил същият към момента на предаването му.
4.
Известно ми е, че следните дейности са забранени:

2.

трайното прикачване на декори и др. към археологията (ако е приложимо) и към други елементи в обекта;
трайното прикрепване на рекламни материали към археологията (ако е приложимо) и към други елементи в
обекта – фасади, огради, конструкция и други;
- действия, които биха предизвикали пожароопасни ситуации и биха нанесли повреда върху обекта.

-

Декларирам, че заявеното събитие е в духа на спецификите на избрания от мен обект – паметник на културата.
С предоставяне на обект…………………………………………………………………………….. се задължава/м да
го стопанисва/м с грижата на добър стопанин, да спазва/м нормативните изисквания, свързани с пожарната безопасност,
чистотата, санитарните правила и норми, и всички нормативни актове, уреждащи статута на ОИ „Старинен Пловдив” и в
частност обекта като културна ценност съгласно Закон за културното наследство и съм отговорен за опазването му в
заявения от мен период
7.
Декларирам, че към момента на подаване на заявление и настоящата декларация лично
/ респ. представител на юридическото лице/ съм посетил на място обекта;

5.
6.

Съгласен съм да предоставя 5 броя безплатни места за организираното събитие
Гарантирам, че са уредени авторските права за публично изпълнение на произведения, включени в програмата на
събитието.
10.
Запознат съм с всички действащи противоепидемични мерки в Република България и нося отговорност за
прилагането им.

8.
9.

гр. Пловдив
…………………. г.

ДЕКЛАРАТОР: ..................................……

