
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
към покана с изх. № 5 от 25.09.2012г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 
СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ Ремонт на 
общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян“. 

 

 

  
 

 Образец 
 Приложение № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
   
Подписаният/ата ___________________________________________, с ЕГН _____________, 

/трите имена/ 
 
л.к. № _______________ , издадена на _____________г. от _________ , град _____________, 
 
адрес: гр. / с. ________________________ ,  община ___________ , област ______________ , 
 
ул. _____________________________________ № ______ бл. № _____ , ап. ____ , ет. ____ , 
 
в качеството ми на _____________________________________________________________ 

/длъжност или друго качество/ 
 
на ___________________________________________________________________________ 

/наименованието на участника / 
в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по 
реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Ремонт на общинска 
пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян“.  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

При изготвянето на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията за 
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 
 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ: 
 

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка, ако същата ни бъде възложена, да 
спазваме изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 
условията на труд. 
 
[дата на подписване]     Декларатор: [подпис и печат]: 
 
Забележка: 
„ Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на 
заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния 
доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване за съответната година. 
Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на 
заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде 
получена от Министерството на труда и социалната политика и създадените към него 
структури. 


