
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 № 4 

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

 
Подписаният/ата ______________________________________________________________________ 

/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 или подизпълнителя/ 

участник 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“ 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:  
 

1. При изпълнението на горепосочената обществена поръчка [ще използваме / няма да използваме]1 

подизпълнители. 
2. Подизпълнителите2, които ще използваме 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 
на подизпълнителя 

ЕИК 
или 

БУЛСТАТ 

Видове работи 
или други 

дейности, които 
ще изпълнява 

Дял на участието в 
обществената поръчка 

(процент от общия обем 
на договора) 

1.     
….     

*** Приемаме да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените 
подизпълнители като за наши действия, бездействия и работа. 

  
[дата] 
 
ПОДПИС  
ПЕЧАТ 
 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 

                                                 
1 Оставя се приложимото. 
2 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за 
изпълнение на поръчката. 


