Приложение 4:
Образец на декларация на кандидата
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 ____________________________________________________________,
(наименование на кандидата)

вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК №
_______________ , със седалище и адрес на управление
_____________________________________________________________,
тел.: _________________, факс: __________________,
- кандидат в избор на изпълнител на услуга с предмет: «Осигуряване на
храна за деца и ученици от СОУ „Христо Ботев” Ихтиман през учебната
2013/2014 година по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І «Осигуряване на закуски, мляко, чай, плодове
на децата в подготвителните класове и учениците от І до ІV клас в СОУ
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.

„Христо Ботев” гр. Ихтиман през учебната 2013/2014 г. по предварителна
заявка» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 «Осигуряване на обедно хранене за
ученици от І до VІІІ клас в СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман през
учебната 2013/2014 г. по предварителна заявка по проект
BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в
средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес»
обявена чрез публична обява
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
І. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация;
ІІ. Не съм лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
В случай, че кандидатът
_____________________________________________________________
(наименование на кандидата)

бъде определен за изпълнител, при промяна на декларираните
обстоятелства, ще уведомя незабавно възложителя.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от Наказателния кодекс.
____________ 2013г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР :

