
   
 
 

 СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ  
за основните договори за доставки  с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните три години   
 
 Долуподписаният/-ната ................................................. (собствено, бащино и фамилно име), ЕГН 

..........................., притежаващ лична карта № ........................, издадена на .......................... г. от 
МВР – ................, адрес: ..................................................... (постоянен адрес) в качеството си на 

.................................... на ..................................................., вписано в търговския регистър на 
Агенцията по вписванията под Единен идентификационен код № ................... / БУЛСТАТ 

............................., със седалище и адрес на управление: ....................................................., тел.: 
................................, e-mail:................................, – кандидат в процедура за определяне на 

изпълнител „избор с публична покана” с предмет: 
 
 

“ Придобиване на материали, необходими за разработването, вкл. тестване, на прототипи на 
иновативните влакна, тъкани и текстилни апликатори ”  

 
 

 ДЕКЛАРИРАМ:  
Представляваният от мен кандидат e изпълнил през последните 3 (три) години, считано от 

крайния срок за представяне на оферти, следните договори за доставки, сходни с предмета на 
настоящата процедура: 
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    Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс.  

 
 
Дата: .......................       Декларатор: ______________ 

 (Име, фамилия и длъжност) 
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