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ДЕКЛАРАЦИЯ  

за използване на подизпълнители 

Долуподписаният/-ата 

_______________________________________________________________________________,  
                            (собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН __________________________, притежаващ лична карта №________________________,  

 

издадена на ______________________ от МВР – гр. __________________________________,  
               (дата на издаване)                                                                   (място на издаване) 

 

адрес:__________________________________________________________________________

,   
                             (постоянен адрес) 

 

в качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –  

напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и 

контрол 

 на кандидата и др.) 

 

на ___________________________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № 

_______________, със седалище _______________ и адрес на управление 

__________________________________________ тел.: ________________________________, 

 

факс: __________________, БУЛСТАТ _______________________ - кандидат в процедура за 

 

определяне на изпълнител с предмет 

“______________________________________________”,  
(наименование на процедурата) 

 

обявена чрез публична покана №....................................... от дата................................................. 
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Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

1. При изпълнение на поръчката ще използвам / няма да използвам1 подизпълнители; 

2. Подизпънителите2, които ще изолзваме при изпълнение на поръчката, видовете работи, 

които се предлагат за подизпълнение и делът на тяхното участие (процент от общата цена 

на договора) са, както следва:  

 

№ Наименование ЕИК Видове работи, 

които ще се 

предлагат за 

изпълнение 

Съответстващ 

дял от 

стойността на 

поръчката (в 

проценти)3 

     

     

 

3. Декларирам, че в случай на възлагане на обществената поръчка ще сключим договор за 

подизпълнение с подизпълнителите, посочени в т.2. 
 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

 ..................2017 г.                                                     ДЕКЛАРАТОР: _______________ 

(дата)                                                                                                                                   (име и фамилия)                                                        

 

                     
1 Оставяте вярното. 
2 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за 

изпълнение на поръчката. 
3 Не се посочва цена за изпълнение на обществената поръчка, нито стойността на работите, които ще бъдат 

предложени за извършване от подизпълнител. 


