
 

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. 

 

 

Образец №13 

   Д Е К Л А Р А Ц И Я  

    по чл. 51, ал. 1, т. 9 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” 
 

декларирам, че разполагаме със следното технически оборудване, което ще използваме и ще е на 

разположение през целия срок на договора за изпълнение на обществената поръчка, а именно: 

 

 Описание  

(Вид/ Марка/ Модел) 

Мощност/ 

капацитет 

Брой Година на 

производство 

Име на 

собственика собствени наети 

А) СТРОИТЕЛНО 

ОБОРУДВАНЕ 

     

       

       
 

 Описание 

(Вид/Марка/Модел) 
Мощност/ 

капацитет 

Брой Година на 

производство  

Име на 

собственика собствени  наети 

Б) ТРАНСПОРТНИ 

СРЕДСТВА И 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

     

       

       
 

 Описание 

(Вид/Марка/Модел) 
Мощност/ 

капацитет 

Брой Година на 

производство 

Име на 

собственика собствени наети 

В) ДРУГО ОБОРУДВАНЕ      

       

       
 

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

 

             Дата:……………..                            Декларатор:……………………. 
              (подпис и печат) 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

Образец № 14 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

(във вр. с чл. 56, ал.1, т.8 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 участник ................................................................................................................................................  

(наименование на участника) 

 

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” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че 
 

при изпълнението на поръчката няма да ползваме подизпълнители. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: …………………….    Декларатор: …….……………… 
                              (подпис и печат) 

 

 

 
 



 

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. 

 

 

Образец № 15 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

(във вр. с чл. 56, ал.1, т. 8 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 участник ................................................................................................................................................  

(наименование на участника) 

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” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че 
 

1. При изпълнение на поръчката ще ползваме подизпълнител/и. 

2. Дела на участие на подизпълнителя/ите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... % от 

нейния обем. 

3. Подизпълнителят/ите по частта, която ще изпълняват по вид и обем ще бъде/ бъдат: 

……...…………...…………………………….……………………….……………………………………..…… 

…………………………………....………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

и същите са запознати с предмета на поръчката, с всички условия за възлагането и финансирането ѝ, и са 

дали съгласие за участие в нея. 

4. Приемам да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените от нас 

подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа. 

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

 

  Приложения: Декларация от подизпълнителя/ите - ………… бр. 

 

 

Дата: …………………….          Декларатор: …….……………… 
               (подпис и печат) 
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отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

Образец № 16 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
на подизпълнителя 

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 участник ................................................................................................................................................  
(наименование на подизпълнителя) 

с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………. 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

1. представляваното от мен дружество е дало съгласие да участва като подизпълнител на 

…………………………………………………………........................……..…………………… 

                                                                 (посочва се името на участника)   

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на два центъра за настаняване от 

семеен тип на територията на град Бяла Слатина” и да изпълни следните дейности:  

………………………………………………………………………………………………………………………  
 

2. сме запознати с предмета на настоящата поръчка, с всички условия за възлагането и за 

финансирането й, и с всички документи, включени в документацията за ОП, като приемам да изпълним 

всички задължения, произтичащи от обявените условия и поетите от нас ангажименти. 
 

3. в съответствие с нормативно установената забрана в чл.55, ал.5 от ЗОП представляваното от 

мен дружество не е подало и няма да подава самостоятелна оферта в настоящата процедура.  
   

Във връзка с изискването на чл.56, ал.2 от ЗОП сме предоставили на посочения по-горе участник 

следните документи:  

- Административни данни (по образец от документацията). 

- Копие на документа за регистрация и друг подобен, както следва: …….…. или ЕИК № ……… 

от …….…г. 

- Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП - 

…… бр. 

- Доказателства за техническите ни възможности в зависимост от дела на нашето 

участие, които доказваме със следните документи: .…………… 

- Доказателства за икономическото ни и финансово състояние в зависимост от дела на 

нашето участие, които доказваме със следните документи: …….……... 
 

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

   

Дата: …………………….          Декларатор: …….……………… 
               (подпис и печат) 

Забележка: Декларацията се подава от всеки един подизпълнител поотделно. 
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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. 

 

 

Образец № 17 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за съвместна дейност при обединение 

(във вр. с чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП) 

 

 

От …………….…………………………………………………...…………………..………...., 
(посочва се името на съответния член на обединението/консорциума) 

представлявано от ………………………………………………………..…………….………..…..………...   

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

 на Директорите ил и др.на дружеството) 
 

с БУЛСТАТ/ЕИК ….………….……, адрес на управление ………………...……………..………………… 

 

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” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

като член от обединението/консорциума   ……………………….……………….…………………, 
                                                                         (посочва се името на участника) 

участник в настоящата процедура по възлагане на посочената обществена поръчка, че: 

 

1. Всички членове на обединението/консорциума сме отговорни заедно и поотделно по закон за 

изпълнението на договора за настоящата обществена поръчка.  

2. Водещият член на обединението/консорциума е ………………………..……………………….. 

и е упълномощен да представлява и задължава обединението, да получава указания за и от 

името на всеки член на обединението/ консорциума. 

3. Ще останем в обединението за целия срок на изпълнение на договора за обществената 

поръчка. 

4. Ще доказвам съответствието на представената оферта от обединението/ консорциума с 

критериите за подбор, както следва:  ……………………………………................…………..  

5. Ще извършвам следните дейности: ……………………….……………................…………….  
 
 

Дата:………………             Декларатор: ……………...………………… 

(подпис, печат) 

Забележки: 

 1. Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи 

на дружество, което е член на обединението/ консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай че 

членовете са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. 

2. По отношение на това дали е обединение или консорциум, деклараторът избира сам това, което 

отговаря на статуса на сдружаването и декларира само него. 

3. Към декларациите се прилага оригинал или нотариално заверено копие на договора/споразумението за 

създаване на обединението.  

 

 



 

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 
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отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

Образец № 18 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за запознаване с обекта 

 

 

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/ участник в обединението – 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” 
 

 

ДЕКЛАРИРА, че: 

 

Посетих и извърших пълен оглед на обекта и съм запознат с всички обстоятелства и условия, 

които биха повлияли върху цената на внесеното предложение. 

   

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

 

 

 

Дата:.....................................  Декларатор: ....................................................  
                   (подпис и печат) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


