
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2018                           Приложение – Декларация приемане договор 

ОБРАЗЕЦ №8 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

Долуподписаният/ата .................................................................................. (трите имена),        

с данни по документ за самоличност ......................................................... (номер на лична карта, 

дата, орган и място на издаванета), с адрес: ................................................................................., 

представляващ/а ................................................... (наименование на фирмата-участник в избора 

на изпълнител на обществената поръчка), ЕИК ..................., седалище и адрес на управление: 

.........................................., в качеството ми на .................... (длъжност във фирмата-участник), 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Приемам условията в проекта на договор за изпълнение на СМР/СРР на обект: 

„Строително-монтажни и ремонтни работи за осигуряване на достъпна среда в сградата 

на Театър „Българска армия“,  по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”  

 (наименование и местонахождение на обекта) 
 

2. Във връзка с Решение на Министерски съвет №593/20.07.2016 г., представляваният от 

мен участник в избора на изпълнител на обществената поръчка: 

2.1. Има просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други 

публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите; 

☐ ДА        (вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”)         ☐ НЕ 

2.2. Има просрочени публични задължения, с наложени обезпечителни мерки по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 

☐ ДА        (вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”)         ☐ НЕ 

2.3. Има публични задължения, събирани от митническите орани; 

☐ ДА        (вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”)         ☐ НЕ 

2.4. Има публични задължения, събирани от митническите орани, с наложени 

обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

☐ ДА        (вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”)         ☐ НЕ 
 

3. За срока за изпълнение на договора за СМР, който  е  …… месеца, ще осигуря: 

3.1. ……. човекомесеца труд, положен от общия състав работници, като поддържам на 

трудов договор ……. среден месечен брой  работници на обекта;             

3.2. ……. човекомесеца труд, положен от квалифицирани/неквалифицирани, наети от ДБТ 

безработни лица, като поддържам на трудов договор ……. среден месечен брой безработни, 

наети от ДБТ за обекта. 

 

 

Дата: ......................                                              ДЕКЛАРАТОР:  ................................                                                                                                                        

(подпис и печат) 

 

 
Забележки: 

1. Всички данни в т.3, 3.1 и 3.2 се попълват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база експертната оценка. 

2. Данните в т.3.1 за човекомесеци труд, положен от общия състав работници, са 

препоръчителни и трябва да са попълнени въз основа на изчисления по окрупнени показатели. 

3. Данните в т.3.2 за човекомесеци труд, положен от квалифицирани/неквалифицирани наети от 

ДБТ безработни лица, са задължителни и трябва да са попълнени съобразно следните изисквания на 

Проект „Красива България”: 

 при обекти в общини с ниво на безработица над средното за страната за 9-месечието на 2017 г. (по 

данни на Агенция по заетостта), изпълнителят на СМР наема регистрирани безработни лица от 

съответната  Дирекция „Бюро по труда”, които са не по-малко от 50% от заетите на обекта. 

 при обекти в общини с ниво на безработица под средното за страната за 9-месечието на 2017 г. (по 

данни на Агенция по заетостта), изпълнителят на СМР наема регистрирани безработни лица от 

съответната  Дирекция „Бюро по труда”, които са не по-малко от 30% от заетите на обекта. 


