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Приложение 3 

към Публичната покана 

 
Списък на извършените услуги, 

сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години и/или рефренции (препоръки) за добро изпълнение  

 

От:……………………………………………………………………………………………………, 

 

рег. под № ЕИК/БУЛСТАТ…………………………, представлявано от ……………………………………………,  

 

ЕГН……………………………….., в качеството му на ……………………………… 

 

Кандидат в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”  по 5 обособени 

позиции -  

за Обособена позиция № :  _______________________________________________________, 
(номер и наименование на обособената позиция) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

През последните три години съм извършил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката по следните договори:  
(под „услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката ” следва да се разбират услугите: организиране и провеждане на обучения за 

придобиване на професионална квалификация и/или чуждоезиково обучение – в зависимост от обособената позиция, за която се кандидатства). 

 

СПИСЪК НА ИЗВЪРШЕНИ СХОДНИ УСЛУГИ 

За Обособена позиция № …………………………………………….. 

 

№  Дата на сключване Стойност на Предмет на договора и Описание на  Име на Възложител Вид, дата и 
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и наизпълнение на 

договора за 

услугите 
(от - до) 

изпълнените услуги 

и % изпълнение от 

кандидата 

изпълнените услуги (получател на услугата) 

тел., е-поща за връзка 
идентификационен номер на 

доказателствените документи 

за посочените сходни услуги 

(заверено копие от изпълнени 

договори или референции за 

добро изпълнение) 

 

 

1.      

2.      

3.      

      

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата: ………….2019г.                          

............................................................ 

(подпис на лицето, представляващо участника) 

 

………………………………………………………………-…………...................... 

(име, фамилия и качество на лицето, представляващо участника) 

 

…………………………………………………… 

 


