Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
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
__________________________________________, тел.: _____________,
факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за
определяне на изпълнител с предмет “Избор на изпълнител за изпълнение на услуги по
проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“ по обособени позиции”,
обявена чрез публична покана №.......... от дата...........
с оферта за обособена позиция (отбележете вярното) :
 Обособена позиция 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на
човешките ресурси и въвеждане на иновативен модел за организация на труда, насочени към
повишаване на производителността и опазване на околната среда.
 Обособена позиция 2: Внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси.
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Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския
регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ..........................

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

____________ 20_____г.

ДЕКЛАРАТОР: _______________

(дата)
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