
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
Процедура BG161PO003-2.1.07 “Технологична модернизация в големи предприятия”-Приоритетна ос 2:: “Повишаване 
ефектвността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: “Подобряване на 

технологиите и управлението в предприятията”, Операция 2.1.1: “Технологично обновление в предприятията”. Проект 2TМГ-02-

13/11.03.2011 „Повишаване ефективността и конкурентоспособността на “Унипак” АД, чрез въвеждане в експлоатация на 
иновативна, високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина”се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма « Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Унипак” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

По чл. 35, ал. 1 от ПМС № 55/2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 93 от 26.11.2010 г. 
 

 

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 по фирмено дело № по описа за г. на ____________ окръжен (градски) съд, 

със седалище _______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: 

_____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в 

процедура за  

определяне на изпълнител с предмет “Доставка, монтиране и първоначално изпитване на 

иновативна високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина”,  

обявена чрез публикуване на обява в „ Пари”, бр.____от__________,  
                             (наименование на националния ежедневник)   (номер и дата)  

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е : 

 

 

 

Представената от _________________________________________________________,  
(наименование на кандидата) 

оферта е с валидност 8 месеца от крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

 

____________ 200_____г.      ДЕКЛАРАТОР : _______________  
(дата) 

 
 


