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Проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и 
ресурси и културното наследство на трансграничния регион”, код на проекта ROBG 578 

финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ 
 

                      Приложение № 6 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 66, ал. 1 от ЗОП,  

относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 
 

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………......(трите имена) 
данни по документ за самоличност .............................(номер на лична карта, 
дата, орган и място на издаването), в качеството си на ………………………....... 
(длъжност) на  ………………… (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ……………….… 
със седалище и адрес на управление ………………………….........., 
 
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, 
по реда и условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: 
„Стратегия за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния 
туризъм“ 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползвам/ще ползвам 
(ненужното се зачертава) подизпълнител/и. 
2. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:  
 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1  
......................................................................................... (наименование 
на подизпълнителя) дял от поръчката, който ще му възложи участника ................, 
като работата му ще обхваща следните дейности: 
................................................................................................ (посочва се 
конкретната част от предмета на поръчката) 
 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2  
.......................................................................................... (наименование 
на подизпълнителя)  
дял от поръчката, който ще му възложи участника ................  като работата му ще 
обхваща следните дейности: 
................................................................................................ (посочва се 
конкретната част от предмета на поръчката) 
 
3. Посочените в т. 2 подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните 
критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за 
тях не са налице основания за отстраняване от процедурата. 



  
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                            
 

 

www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз. 
 

4. Няма да заменям посочения/те в т. 2 подизпълнител/и или включвам 
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен 
когато: 
4.1. възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 
по т.3. 
4.2. възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
- новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на 
които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 
вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до 
момента дейности. 
 
При замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички 
документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП. 
 
5. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще изпратя копие на 
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 
6. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те 
подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни данни. 
 
Към настоящата декларация прилагам: 
1. Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения. 
2.Документи доказващи спазването на изискванията за подбор на всеки от тях 
съобразно вида и дела на тяхното участие. 
 
 
 
 
 
Дата: ................... г.               Декларатор: ............................ 
(дата на подписване)                          (трите име, длъжност, подпис и печат)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 


