
                                                                                                                                                                                                                    Образец 1
СПРАВКА ЗА СПЕЦИФИЧЕН ОБОРОТ ОТ СХОДНИ ДЕЙНОСТИ* 

(сумарно за 3 приключени финансови години (2014г., 2015г. и 2016г.) на кандидата, в зависимост от датата, 
на която е учреден или е започнал дейността си)

за фирма ……………….

Година Сходна/и  дейност/и Оборот в лева

2014 година

Обща стойност на специфичен оборот за 2014 г.

Година Сходна/и  дейност/и Оборот в лева

2015 година
 

Обща стойност на специфичен оборот за 2015 г.
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Година Сходна/и  дейност/и Оборот в лева

2016 година

Обща стойност на специфичен оборот за 2016г.

Обща стойност (сбор от специфичен оборот за сходна дейност* за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.) ………………………. Лв. 

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

* Сходна дейност (Разработване/Доставка и внедряване на уеб базирани системи/приложения)
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