
Приложение № 6 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

 

Долуподписаният /ата/ ............................................................................................., в качеството 

ми на ............................................................. ................................................................. (посочете 

длъжността) на ............................................................................................................................. 

(посочете фирмата на участника), с ЕИК ....................................., със седалище и адрес на 

управление  ...................................................................................................................................... 

– участник в конкурс за избор на застраховател за застраховане имуществото на 

„Национален институт за изследвания и сертификация” ЕООД /електроника, сгради, 

машини, съоръжения и оборудване, материални запаси/ и за застраховка Обща гражданска 

отговорност, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. се задължавам да не разгласявам по никакъв начин конфиденциална информация по 

отношение на информацията, станала ми известна в процеса на участие в конкурс за 

избор на застраховател за застраховане имуществото на „Национален институт за 

изследвания и сертификация” ЕООД /електроника, сгради, машини, съоръжения и 

оборудване, материални запаси/ и за застраховка Обща гражданска отговорност. 

2. Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка търговска, 
техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид.  

3. Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация 
представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на 

хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна 

поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез 

средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет. 

4. Задължението за запазване на конфиденциалност е без ограничение в територията и 

времето. 

5. Задължавам се да пазя конфиденциалната информация добросъвестно и да предпазя 

разпространяването и публикуването й от лица, които нямат правото да я 

разпространяват и публикуват. 

6. Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение на 
информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение 

на информация, която е била публично оповестена. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

Забележка: Настоящата декларация се попълва от законния представител/и на 

участника, а в случай, че тези лица са юридически лица – техни законни представители. 

 

 

 

……………………… г.                  Декларатор: ……………………… 
       (дата на подписване)                                                                                                      (подпис и печат) 

  


