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Приложение  №  10 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за ползване/неползване на подизпълнител/и  

  
Подписаният  ….... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ...... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... .. 

(трите  имена) 
……………………………………………………………………………………………...……. 

(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на .………..…………..………………………………………………….…… 

(длъжност  или  друго  качество) 
 

на участник : ……………………………………………………………………...…… 
(наименование  на  участника) 

 

в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга  с предмет: 
„Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в 
Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - 
членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-
2013 г.” в изпълнение на проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие 
на заинтересованите страни“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова 
помощ  с регистрационен номер  А 10 -13-44/02.02.2012 г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007-2013,  Приоритетна ос I „Добро управление”, 
подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]1 

подизпълнители. 
2. Подизпълнителите2, които ще използвам при изпълнение на поръчката, 

видовете работи или дейностите, които ще извършват, както и делът на тяхното 
участие (процент от общия обем на договора) са, както следва: 

 

№ Наименование ЕИК/БУЛСТАТ 

Видове работи 
или други 
дейности, 
които ще 
изпълнява 

Дял на участието в 
обществената 

поръчка (процент 
от общия обем на 

договора) 
1.     
2.     

                                                 
1 Оставя се приложимото. 
2 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва 
подизпълнители за изпълнение на поръчката. 
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3. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на 

посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои 
(ненужното се зачертава) действия, бездействия и работа. 
 
 
 
[дата] 
 
 
ПОДПИС  
 
ПЕЧАТ 
 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 
 
 


