
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0229-C0001 

"Безопасен труд в Агромах" 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Образец на декларация на кандидата  

за истинност на предоставяната информация 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

ЗА ИСТИННОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Долуподписаният/-ата


 _________________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________,  

 

издадена на _________________ от МВР – гр. _______________,  
(дата на издаване)                                                (място на издаване) 

 

адрес:_____________________________________________________________,   
(постоянен адрес) 

 

в качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, 

управител, съдружник, член на органите за управление и контрол  на кандидата и др.) 

 

на _______________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК № _______________, със седалище _______________ и 

адрес на управление __________________________, тел.: _____________, факс: __________________, 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________ - кандидат в процедура за 

 

определяне на изпълнител с предмет “………………………………”,  

обявена чрез публична покана № …………… от дата ………………………….. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 
 

При участието си в провежданата от ...............процедура „избор с публична покана”, не предоставям невярна и/или 

подвеждаща информация, в т. ч. документи с невярно съдържание, неистински документи, посочване на факти и 

обстоятелства, неотговарящи на истината или в изопачен вид, които въвеждат в заблуждение или които ме поставят 

в по-благоприятно положение спрямо останалите участници в процедурата. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

____________  2014 г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 
(дата) 

 

                                                 
 Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато управляващите кандидата са повече от едно 
лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния 

представител в съответния управителен орган. 


