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Приложение № 8   

 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

с изпълнени договори по придобиване на вещни права за получаване на разрешение за 

строеж на линейни обекти от техническата инфраструктура: 

- първа категория по чл. 137, ал. 1, точка 1, букви а) и б) от Закона за устройство на 

територията) (ЗУТ), и/или, 

-  втора категория по чл.137, ал. 1, точка 2, букви а) и б) от ЗУТ,  и/или, 

- трета категория по чл.137, ал. 1, точка 3, букви а) и б) от ЗУТ,  

през последните 10 (десет) години (2003г. - 2013 г. включително). 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с лична 

карта  № ________________________, издадена на ______________________ от  

___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на 

______________________________ на ____________________________ (посочва се 

наименованието и правно – организационната форма), със седалище и адрес на 

управление: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Кандидат в конкурсна процедура за поръчка с предмет:  

 „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и 

учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за 

българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

Представляваното от мен дружество е изпълнило следните договори по  придобиване на 

вещни права за получаване на разрешение за строеж на линейни обекти от техническата 

инфраструктура: 

- първа категория по чл. 137, ал. 1, точка 1, букви а) и б) от Закона за устройство на 

територията) (ЗУТ), и/или 

-  втора категория по чл.137, ал. 1, точка 2, букви а) и б) от ЗУТ,  и/или 

- трета категория по чл.137, ал. 1, точка 3, букви а) и б) от ЗУТ,  

през последните 10 (десет) години (2003г. - 2013 г. включително), 

както следва: 
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Таблица 1 

 

Година 
Стойност в лева  

(без ДДС) 
Възложител 

Подробно описание на 

изпълнените дейности 

1 2 3 4 

......... г.    

......... г.    

......... г.    

 

За всеки от посочените в горната Таблица 1 договори се представя баланс на съответните 

имоти в съответствие с Таблица 2 по-долу:  

 

Таблица 2  

 

Брой на имотите за които са сключени договори (по вид собственост и вид територия 

в съответната община) 

1. Община ... 

Частни Общински  
Стопанисвани от 

общината 
Държавни Други ОБЩО 

            

Земеделски земи Горски територии Други   

        

 

Прилагат се: 

 Попълнени и заверени от кандидата Таблица 1 и Таблица 2.  При наличие на 

документи, доказващи извършените сделки, копия на тези документи се прилагат 

към попълнените Таблица 1 и Таблица 2; 

 Препоръки за добро изпълнение – заверени копия. 

 

Забележка:  

  Настоящият списък-декларация задължително се представя от всеки кандидат. 

Ако кандидатът е обединение, списъкът-декларация се представя от всеки 

участник в обединението или от този участник в обединението, който покрива 

изискването. В случаите, когато кандидатът желае да се ползва от приложим 

опит на подизпълнител, списъкът-декларация се представя и от съответните 

декларирани подизпълнители.  
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Известна ми е отговорността за посочване на неверни данни, както и възможността при 

деклариране на такива представляваното от мен дружество/обединение да бъде 

отстранено от участие в конкурсната процедура. 

 

Правно обвързващ подпис: 

 

Наименование на кандидата 

 

 

Дата  

 

 

Представляващ   

 

 

Име и фамилия 

 

 

Подпис 

 
 

 


