
   

Проект BG16RFOP002-3.001-0540-C01 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността 
на "ТЕХ-МА" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от ТЕХ-МА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Образец на декларация на кандидата за валиден ЕИК 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

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 единен индентификационен код 

№ _______________, със седалище _______________ и адрес на управление 

__________________________________________, - кандидат в процедура за определяне 

на изпълнител с предмет „Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в 

експлоатация на технологично оборудване за линия за трикотажни облекла, както 

следва: Оверлог машина - 8 бр.; Автомат за изработване на илици - 1 бр.; 

Флатфлог -1 бр. ; Покривна машина -1 бр.; Четириконечна двуиглова верижна 

машина -1 бр.“, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

към момента на кандидатстване по горепосочената процедура ____________________,  
(наименование на кандидата) 

е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК ............... на 

основание чл. 4 от Закона за Търговския регистър. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

____________  2017 г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 


