
 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

Приложение  № 5 
 

СПИСЪК 
на основните договори за услуги, сходни на тези, които са предмет на поръчката, 

изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите 
 

на ____________________________________________________________________ , 
(наименование на участника/подизпълнителя) 

Участник/подизпълнител в обществена поръчка 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 -13-44/02.02.2012г., 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 

 

Договор  
пореден 
№  
 

Предмет 
на 

договора 

Начална 
дата 

Крайна 
дата 

 
Стойност на 
договора 

 
Описание на 
услугите Възложител /данни/ 

1.       
2.       
3.       

…...       
В случай на необходимост, добавете редове. 
 

Забележки:  
Обстоятелствата, посочени в декларацията се удостоверяват с приложени към нея заверени от участника  копия 
от референции. 
Референциите следва да са издадени от възложителя, краен ползвател на услугата, и точно да кореспондират с 
данните по списъка, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, дата на сключване и 
изпълнение, място на изпълнение, както и относно обстоятелството дали участникът е реализирал добросъвестно и 
професионално договорните си задължения в съответствие с нормативните изисквания. 
 
При липса на препоръка възложителят ще приеме за подходящо доказателство и други еквивалентни документи 
(напр. Благодарствени/уведомителни писма, приемо-предавателен протокол за извършена услуга без недостатъци) 
издадени от лица, крайни ползватели/потребители на предоставените услуги, доказващи изпълнението на 
договорите. 
 
Сходни с предмета на поръчката са договорите за: - проучване и анализ на икономическите и социални 
характеристики и тенденции на централно/национално/регионално, областно или общинско ниво и изготвяне на 
SWOT анализ или еквивалентни; - извършване на оценки по отношение на изпълнението на документи, свързани със 
стратегическото планиране или еквивалентни; - проучване на опит и добри практики на друга държава за 
стратегическо планиране  или еквивалентно; - организация на работни посещения, семинари, конференции или 
еквивалентни в друга държава. 
 

Като доказателство за доброто изпълнение на посочените договори, прилагаме:  
1. Брой препоръки: _____ бр.;   
2. Други документи: _____ бр. 

 

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

     г.                    ПОДПИС И ПЕЧАТ: ........................ 
 (дата на подписване)         


