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                                                                     СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ                                                               Образец №12 

    по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП 

 

Долуподписаният................................................................................................................................................................................................................ 

(трите имена) 

в качеството си на............................................................................................................................................................................................................................................. 
          (длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на 

                       Директорите, упълномощено лице и др.) 

на ………………………………………………………………………………………………….....................................................................................……………
                           (наименование на участника/ подизпълнителя – юридическо лице) 

с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………. 
 

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на два центъра за настаняване от 

семеен тип на територията на град Бяла Слатина” 

Ви представям настоящата информация за сключените, в т.ч. и изпълнени от нас договори за строително-монтажни работи, сходни на предмета на 

настоящата обществена поръчка,  през последните 5 (пет) години  - 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011, а именно:  
 

 

№ 

по 

ред 

Години /  

и  

** Име на 

участниците в 

непесонифицирано 

обединение  

 

Наименование 

на поръчката  и 

подробно 

описание на 

изпълняваните 

СМР                           

(в страната и в 

чужбина) 

Възложител,      

лице за 

контакти и 

телефон 

 Година на 

започване / 

година на 

завършване                             

Стойност на 

обекта по 

договор 

без ДДС 

/ лв./ 

Изпълнена 

стойност на 

обекта  

без ДДС 

/ лв./ 

%  участие 

като 

подизпълнител 

при изпълнение 

на обекта 

* 
(попълва се когато 
съответното ЮЛ е 

било 

подизпълнител) 

Редуцирана 

изпълнена 

стойност  

 

 

* 
(попълва се когато 
съответното ЮЛ е 

било 

подизпълнител) 

Друга 

информация              

 

 

 

* 
(по преценка на 

участника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 2007 год.         

….          

     (общо) (общо)  (общо)  

 2008 год.         

….          

     (общо) (общо)  (общо)  

 2009 год.         

….          

     (общо) (общо)  (общо)  

 2010 год.         

….          

     (общо) (общо)  (общо)  

 2011 г. вкл.         

….          

     (общо) (общо)  (общо)  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

Приложения: 1.Препоръки за добро изпълнение - …………. бр. 

   2. ……………………. (опис на препоръките). 

 



 

Проект „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина” по Договор № BG161РО001/1.1-12/2011/042 от 16.02.2012 г., сключен  между МРРБ и Община Бяла 
Слатина, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла Слатина  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 

 

 

 

Дата: …………………                                                                        ....       Подпис:……………………… 

                 (подпис и печат) 

 

 

 

 

Забележки:   

1. Приложете препоръки за добро изпълнение от Възложители. 

2. В препоръките да са посочени договорената и изпълнена стойност, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в 

съответствие с нормативните изисквания; списъкът трябва да съдържа само изпълнените обекти през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011  г.; преходните обекти трябва да 

бъдат посочени само в годината на започване; 

3. Общите стойности от договорите, изпълнявани през всяка от последните три отчетени години - 2009, 2010 и 2011г. по к.7 или к.9 от настоящата 

информация (таблица)  трябва да си кореспондират с данните, посочени в ред 2 - к.2, 3 и 4 на Образец № 8  – Финансови данни.   

4. Образецът се попълва от участника и от подизпълнителите му, ако има такива, или от представляващия обединението, когато участника в процедурата е 

неперсонифицирано обединение.  

5.** Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата, включват информация за тези членове на 

обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. В този случай в първата колона на таблицата се посочват и имената на членове на 

обединението/консорциума. 

 


