
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за извършен оглед От .....................................................……........................................................................................................................................................  

(управител по регистрация от ТР или упълномощено лице) 
 ЕГН ................................................................................................................................................................................................................. 

 В качеството ми на……………………………………………………………………………………………………………………………... На ..........................…………………….................................…………………................................................................................................. 
(име на кандидата-търговец) 

 Вписан в ТР на АВ с ЕИК…………………………………………………………………………………………………..………………..., 
 Със седалище и адрес на управление:...............................……………....................................................................................,  
 тел.: ................................................... факс: ........................................., e-mail: …………………………………………………............., 
 кандидат за участие в процедура - открит конкурс с предмет: „Сеч и разкройване на 

дървесина, която се добива и продава на територията на община Ивайловград, извоз до 

временен склад и кубиране на отсечена дървесина от Обект №1901, включен в 

териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
1. Съм запознат с възможността и сроковете за извършване на оглед на насажденията включени в обекта/тите, предмет на провежданата процедура;  
2. Съм извършил оглед на 

Обект:  №……………..,отдел/подотдел………………………………..……………….…..............………….. в резултат на това нямам претенции по отношение на състоянието им.  
3. Съм запознат с всички условия и предмета на настоящата процедура и ги приемам без възражения;  
4. Се задължавам да спазвам условията за участие в процедура за провеждане открития конкурс и всички условия и стандарти, които се отнасят до изпълнението на предмета на процедурата.  
5. Няма да разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, станали ми известни при провеждане на процедурата;  
6. Предоставената информация в конкурсните документи е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ми.  Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни данни предвидена в Наказателния кодекс.  

 

 

 

Декларатор: …………………………………………………………………... 
                (име и фамилия, подпис и печат)      ………………………....... г.                                                                       ………………………………………………………………...... (дата на подписване)   (длъжност на представляващия участника по 
регистрация) 

 

Указания: В декларацията изрично се записва № на обекта за който кандидатът ще  участва. 
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