
   
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: 

Закупуване на материали и консумативи за втори етап на проекта със 7 Обособени 

позиции:  

Обособена позиция 1 - Елуенти за хроматография, Газово-хроматографски консумативи, 

Консумативи за предхроматографско пречистване, Консумативи за дериватизация, 

Консумативи за масспектрална пробоподготовка  

Обособена позиция 2 - Консумативи за генна експресия  

Обособена позиция 3 - Електрофоретични консумативи  

Обособена позиция 4 - Лабораторни консумативи  

Обособена позиция 5 - Реагенти за буфери  

Обособена позиция 6 - Консумативи за разработка на прототип  

Обособена позиция 7 - Консумативи за хранителни среди 
 

Образец 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

Долуподписаният/-ата _______________________________________________________,  

с ЕГН ______________________, притежаващ/а лична карта № ________________, издадена  

на __________________ от МВР – гр.________________________,  

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)  

 

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.  

 

 

____________ 2019 г.      ДЕКЛАРАТОР: _______________ 

 
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 „Ел Би Булгарикум ЕАД“ и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Разработка на пробиотичен препарат, съдържащ биоактивни пептиди с 

антихипертоничен и имунорегулативен потенциал и български млечнокисели бактерии с благоприятен ефект 

срещу високия холестерол и с антиинфламаторна активност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

http://www.eufunds.bg/

