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ОДОБРЯВАМ:  

 

 

_______(ПП)______________  

……………………… 

/КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК/ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във 

връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и общински 

сгради на територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем 

обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 
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Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

 

Одобрена с Решение № 7/06.01.2017 г. 

 

Съгласувал: …………………(П)…  ……………………. 

                      /Юридически консултант/ 

 

 

 

Белоградчик, 2017 г. 
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IX. ПРОЕКТИ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – ЗА ОП1, ОП2, 

ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8 (в отделен файл към настоящата документация) 
 

X. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ - 
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ –  

Възложител на настоящата обществена поръчка, на основание чл.5, ал.1, т.9 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), е кметът на Община Белоградчик – г-н Борис 

Николов;  

 

2. ПРОЦЕДУРА -  

Вид на процедурата: Публично състезание; 
Правно основание: Чл.18, ал.1, т.12 във вр. с чл.20, ал.2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП); 

 

        С цел да се постигне по-широка публичност, както и с оглед спазване изискването 

на чл.21, ал.15 и ал.16 от ЗОП и във връзка с минали процедури с идентичен и/или 

сходен предмет в рамките на други проекти, с бенефициент Община Белоградчик, 

настоящата поръчка се възлага с процедура, а не по по-облекчения ред, предвиден в 

ЗОП и съответстващ на стойността на поръчката. От съображения за целесъобразност, 

както и вземайки предвид, че всеки от обектите е предмет на самостоятелен проект, 

финансиран по ОПРР 2014-2020 г., поръчката е обособена на 7 /седем/ позиции спрямо 

броя на проектите, по които се финансират отделните обекти. Осмата обособена 

позиция е за услуга, която ще се извърши по отношение на всички обекти. 

Необходимостта от подобно обособяване се дължи на специфичните изисквания в ЗУТ 

по отношение на оценката на съответствие на инвестиционните проекти в различните 

му части и относителната невъзможност един и същ изпълнител да отговори на 

критериите за подбор, поради което Възложителят е предвидил самостоятелно 

възлагане за тази дейност, като от съображения за целесъобразност и предвид ниската 

стойност е обединил всичко обекти в една позиция.   

 

3. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА –  

Обект на поръчка: услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП; 
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4. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА - 

Предмет на настоящата поръчка е: „Извършване на оценка за съответствие на ин-

вестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните 

и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност 

на държавни и общински сгради на територията на гр.Белоградчик по ОПРР 

2014-2020 г.” по осем обособени позиции,  както следва: 

 

        Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните обособени пози-

ции: 

 Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - 

Художествена галерия“; 

 Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - 

Гранично полицейско управление“; 

 Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен 

съд и прокуратура“; 

 Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

 Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

 Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

 Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

 Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на инвес-

тиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и об-

щински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

 

Предметът на ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6 и ОП7 включва следните дейности: 

 

1. Дейност 1 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти 

на държавни и общински сгради на територията на гр. Белоградчик, по ОПРР 2014-

2020 г.;  
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енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

 

      Оценката за съответствие на инвестиционните проекти следва да се извърши като 

комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗУТ, 

при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

 

2. Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и общин-

ски сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.   

 
        Предметът на поръчката по Предметът на ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6 и 

ОП7 включва избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвес-

тиционните проекти (Дейност 1) и упражняване на строителен надзор (Дейност 2) 

върху строителните и монтажни работи по отношение на следните държавни и общин-

ски сгради:  

 

1. Обособена позиция №1 – Художествена галерия – публична общинска сграда, 

находяща се в гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№43; 
2. Обособена позиция №2 – Сграда, общинска частна собственост, отдадена за 

безвъзмездно ползване на Гранично-полицейско управление, 2-ра степен при 

Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман при Главна дирекция 

„Гранична полиция“ – София, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Миджур“ 

№24; 
3. Обособена позиция №3 – Сграда на Районен съд и прокуратура – публична 

държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№43; 
4. Обособена позиция №4 – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик, 

публична държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, 

пл.“Възраждане“ №3; 

5. Обособена позиция №5 – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“, публична държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, 

ул. “Алеко Константинов“ №6; 

6. Обособена позиция №6 – Общинска администрация – Белоградчик, находяща 

се в гр.Белоградчик, ул. “Княз Борис I“ № 6 и Помощна административна 

сграда, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ №5; 
7. Обособена позиция №7 – НУ „Васил Левски“, находяща се в гр.Белоградчик, 

пл.“Възраждане“ №4 и сграда „Младежки дом“, с ползвател на сградата 

„Детски комплекс гр.Белоградчик – Център за подкрепа за личностно 

развитие“, публична общинска собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул. 

“Васил Левски“ №4А; 
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служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
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носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

Очаквани резултати от реализирането на настоящата обществена поръчка, общо 

за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7: 

 

- Изготвени 9 бр. доклади за съответствие на инвестиционните проекти на 

отделните държавни и общински сгради; 

- Осъществени на строителен надзор при изпълнение на СМР на 9 бр. държавни и 

общински сгради; 

 

      Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на инвести-

ционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и общински 

сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

         

      Предметът на поръчката по Обособена позиция 8 включва избор на изпълнител за 

извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти – част „ Енергийна 

ефективност“ – Икономия на енергия и Топлосъхранение на държавните и общински 

сгради, предмет на ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, както следва:  

 

1. Художествена галерия – публична общинска сграда, находяща се в 

гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№43; 
2. Сграда, общинска частна собственост, отдадена за безвъзмездно ползване на 

Гранично-полицейско управление, 2-ра степен при Регионална дирекция 

„Гранична полиция“ – Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция“ – 

София, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Миджур“ №24; 

3. Сграда на Районен съд и прокуратура – публична държавна собственост, 

находяща се в гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№43; 
4. Районно /полицейско/ управление, Белоградчик, публична държавна 

собственост, находяща се в гр.Белоградчик, пл.“Възраждане“ №3; 
5. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, публична 

държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул. “Алеко 

Константинов“ №6; 
6. Общинска администрация – Белоградчик, находяща се в гр.Белоградчик, ул. 

“Княз Борис I“ № 6 и Помощна административна сграда, находяща се в 

гр.Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ № 5; 
7. НУ „Васил Левски“, находяща се в гр.Белоградчик, пл.“Възраждане“ №4 и 

сграда „Младежки дом“, с ползвател на сградата „Детски комплекс 

гр.Белоградчик – Център за подкрепа за личностно развитие“, публична 

общинска собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул. “Васил Левски“ 

№4А; 
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„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
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носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

       Оценката за съответствие на инвестиционните проекти следва да се извърши като 

доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, при спазване на 

изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 
 

Очаквани резултати от реализирането на настоящата обществена поръчка: 

Изготвени 9 бр. доклади за съответствие на инвестиционните проекти на отделните 

държавни и общински сгради с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ; 

-  

ВАЖНО: Участник може да подава оферта за повече от една обособена позиция.  

5. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА –  

       „Повишаване на енергийна ефективност на обществените сгради в опорните 

центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“ е една от двете 

специфична цел на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014 – 2020, в рамките на която се реализира 

и процедурата за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони” във връзка, с която ще бъдат финансирани 7-те гореописани 

проекта с бенефициент Община Белоградчик.  

       С всеки един от проектите се цели подобряване на енергийната ефективност на 

сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия 

и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни 

центрове на полицентричната система, съгласно НКПР.  

 

       Обща цел на всеки един от седемте проекта, във връзка с които се реализира 

настоящата поръчка, е намаляване на потреблението на енергия, емисиите на 

парниковите газове, подобряване средата на живот. 

 

       Специфична цел на всеки един от седемте проекта, във връзка с които се 

реализира настоящата поръчка, е подобряване на енергийната ефективност на 

съответната обществена или държавна сграда на територията на гр.Белоградчик.  

Подобряването на енергийната ефективност ще допринесе за намаляване на крайното 

потребление на енергия и съответно за удължаване на експлоатационния живот на 

сградата.  

 

       Целевите групи, към които се пряко насочено реализирането на дейностите са: 

заетите по трудови и/или граждански правоотношения лица, които полагат труд в 

конкретните сгради, както и външните ползватели, в лицето на граждани на общината и 

живущи извън нея.. 
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„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
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       Настоящата обществената поръчка има за непосредствена цел избор на 

изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строително-монтажните работи във 

връзка с обновяване за енергийна ефективност на седем държавни и общински сгради 

на територията на гр. Белоградчик, както и избор на изпълнител за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти по част „енергийна ефективност“, в 

съответствие с изискванията на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ.  

 

6. СВЪРЗАНИ ПРОГРАМИ. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ – 
       Настоящата поръчка се осъществява в рамките на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.), Приоритетна ос 2: „Подкрепа 

за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура на 

директно предоставяне: BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“ и в рамките на следните проекти: 

1. Обособена позиция 1 - Проект BG16RFOP001-2.001-0136-C01 - 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната 

инфраструктура – Художествена галерия, гр. Белоградчик“, финансиран по 

силата на Административен договор № РД-02-37-168/06.10.2016 г. за 

предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г.; 

2. Обособена позиция 2 - Проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 - 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната 

администрация – Гранично полицейско управление, гр. Белоградчик“, 

финансиран по силата на Административен договор № РД-02-37-190/13.10.2016 

г. за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., с партньор: Главна дирекция „Гранична 

полиция“ - МВР; 

3. Обособена позиция 3 - Проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 – „Повишаване 

на енергийната ефективност в сгради на държавната администрация – Районен 

съд и прокуратура, гр.Белоградчик“, финансиран по силата на Административен 

договор № РД-02-37-245/02.11.2016 г. за предоставяне не безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, с 

партньор: Висш съдебен съвет.  

4. Обособена позиция 4 - Проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01 - 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната 

администрация – Районно/ полицейско/ управление, гр. Белоградчик“, 

финансиран по силата на Административен договор № РД-02-37-203/18.10.2016 

г. за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., с партньор: Областна дирекция на МВР - 

Видин; 

5. Обособена позиция 5 - Проект BG16RFOP001-2.001-0132-C01 - „Повишаване 

на енергийната ефективност на държавната администрация – Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Белоградчик“, финансиран 

по силата на Административен договор № РД-02-37-186/12.10.2016 г. за 

предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., с партньор: Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“; 

6. Обособена позиция 6 - Проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 - 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради 

– гр.Белоградчик“, финансиран по силата на Административен договор № РД-

02-37-172/07.10.2016 г. за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; 

7. Обособена позиция 7 - Проект BG16RFOP001-2.001-0130-C01 - 

„Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната 

инфраструктура в гр.Белоградчик“, финансиран по силата на Административен 

договор № РД-02-37-189/13.10.2016 г. за предоставяне не безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

8. Обособена позиция 8 – обхваща дейност, която е заложена и се изпълнява във 

връзка с всеки един от гореописаните проекти от т.1 до т.7.   

 

7. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ –  

       Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 61 172,33 лв. (шестдесет 

и една хиляди сто седемдесет и два лева и тридесет и три стотинки) лв. без ДДС, 

формирана като сбор от прогнозните стойности на всяка една от обособените позиции, 

разпределени както следва: 

 

Обособена позиция: Стойност без 

ДДС за Дейност 

1: ОС на 

инвестиционния 

проект 

Стойност без ДДС 

за Дейност 2: 

Строителен надзор 

Обща 

прогнозна 

стойност без 

вкл. ДДС; 

1. Обособена позиция 

1: „Сграда от културната 

инфраструктура - 

Художествена галерия“; 

689,26 лв. 2 732,40 лв. 3 421,66 лв. 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

2. Обособена позиция 

2: 

„Сграда за държавната 

администрация - 

Гранично полицейско 

управление“; 

1 239,00 лв. 2 549,72 лв. 3 788,72 лв. 

3. Обособена позиция 

3: 
„Сграда на държавната 

администрация - 

Районен съд и 

прокуратура“; 

1 511,00 лв. 3 109,40 лв. 4620,40 лв. 

4. Обособена позиция 

4: 
„Сграда на държавната 

администрация - 

Районно /полицейско/ 

управление“ 

2 499,50 лв. 4 318,80 лв. 6818,30 лв. 

5. Обособена позиция 

5: 
„Сграда на държавната 

администрация - 

Районна служба 

„Пожарна безопасност и 

защита на населението“ 

2 681,16 лв. 1 652,34 лв. 4 333,50 лв. 

6. Обособена позиция 

6: 

„Общински 

административни 

сгради: Общинска 

администрация – 

Белоградчик и Помощна 

административна 

сграда“ 

13 182,00 лв. 6 403,07 лв. 19 585,07 лв. 

7. Обособена позиция 

7: 

„Сгради от 

образователната 

инфраструктура – НУ 

12 372,13 лв. 4 260,55 лв. 16 632,68 лв. 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

«Васил Левски» и 

«Младежки дом“ 

ОБЩО:  59 200,33 лв. 

         

 В своето Ценово предложение за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 - Образец 

№3, всеки участник следва да предложи обща цена за съответната сграда, в която цена 

се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 

описания вид и обхват в техническата спецификация, както и разбивка на цени по 

дейности. 

         ВАЖНО: Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната 

стойност за съответната обособена позиция, посочените стойности по дейности, ще 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.  

 

 

8. Обособена позиция 8: 

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и общински 

сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

Обща стойност: 

 без вкл. ДДС; 

1. Сграда от културната инфраструктура - Художествена галерия; 81,00 лв. 

2. Сграда за държавната администрация - Гранично полицейско 

управление; 
145,00 лв. 

3. Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура; 
177,00 лв. 

4. Сграда на държавната администрация - Районно /полицейско/ 

управление; 
201,00 лв. 

5. Сграда на държавната администрация - Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението; 
114,00 лв. 

6. Общински административни сгради: Общинска администрация – 

Белоградчик и Помощна административна сграда; 
753,00 лв. 

7. Сгради от образователната инфраструктура – НУ «Васил Левски» 

и «Младежки дом; 
501,00 лв. 

ОБЩО: 1 972,00 лв. 

 

 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

  В своето Ценово предложение за Обособена позиция 8 - Образец №3-ОП8, всеки 

участник следва да предложи обща цена, формирана като сбор от предложените 

единични цени за всяка една от сградите, попадащи в обхвата на обособената позиция, 

в която цена се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. 

         ВАЖНО: Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната 

стойност за съответната обособена позиция, както и цени, надхвърлящи 

прогнозните стойности за отделните сгради, ще бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

8. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

8.1. За ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6 и ОП7:   

1.Авансово плащане - в размер до 30 % (тридесет на сто) от общата стойност на 

съответната сграда по Дейност 1 и 2 платимо в срок от 10 (десет) календарни дни от 

датата на сключване на настоящия договор, получаване на авансови средства по 

съответния договор за безвъзмездна помощ от УО на ОПРР и след предоставяне на 

фактура в оригинал.  

Авансовото плащане (ако е приложимо) се приспада от окончателните плащания 

по Дейност 1 (т.2) и Дейност 2 (т.3.), пропорционално на стойността им (ако е 

приложимо); 

 

2. Окончателно плащане по Дейност 1 - в размер 100% от стойността за 

Дейност 1 за сградата/ите по съответната обособена позиция , в срок до 10 (десет) 

календарни дни, считано от датата на подписване на констативния протокол за 

одобрение на комплексния доклад, в изпълнение на Дейност 1 и представяне на 

оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Авансовото плащане (ако е приложимо) се приспада пропорционално от 

плащането по настоящата т.2. 
 

           3. Окончателно плащане по Дейност 2 - в размер 100% от стойността за 

Дейност 2 по съответната обособена позиция, в срок до 10 (десет) календарни дни, 

считано от датата на подписване на констативен протокол за одобрение на 

изпълнението на Дейност 2, след издаден Акт 15 за сградата и представяне на 

оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

Авансовото плащане (ако е приложимо) се приспада пропорционално от 

плащането по настоящата т.3. 
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сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
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8.2. За ОП8: Възнаграждението ще се изплаща за всяка конкретно възложена сграда, 

съобразно предложените общи цени за отделните сгради в Ценовото предложение на 

участника, в размер на 100% от стойността на определената за конкретно 

възложената/ите сграда/и обща цена, съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, неразделна част от договора, в срок до 10 (десет) 

календарни дни, считано от датата на подписване на констативния протокол за 

одобрение на доклада, в  изпълнение на дейността и представяне на оригинална 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка от възложената/ите сграда/и 

 

9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА –  

9.1.Срок за изпълнение по ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6 и ОП7:   

Срокът за изпълнение на обществената поръчка по седемте обособени позиции  

започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на Възложителя и 

продължава до съставяне на Акт 15 за отделните обекти и предаден окончателен док-

лад за всеки един от тях. 

Сроковете за изпълнение на конкретните дейности са както следва: 

 Срок за изпълнение на Дейност 1 – започва да тече от получаване на възлага-

телно писмо от страна на Възложителя и продължава не повече от 20 календарни дни, 

за всяка една от сградите по отделно; 

 Срок за изпълнение на Дейност 2 - започва да тече от датата на подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво и приключва със съставени Акт 15 на всички обекти и предаден окончателен док-

лад. 

          Важно: Общият срок за изпълнение на Дейност 1 не може да надвишава 2 

месеца от получаване на възлагателното писмо. 

 

По отношение на ОП6 и ОП 7– сроковете текат по отделно за отделните обекти.  

      

9.2. Срок за изпълнение на Обособена позиция 8:  

      Срокът за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция 8, за всяка 

сграда, започва да тече от изпращане на възлагателно писмо от страна на Възложите-

ля и продължава до приемането от Възложителя на доклада за съществените изисква-

ния по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционния проект – в част енергийна ефек-

тивност - икономия на енергия и топлосъхранение. 

 

        Срок за изпълнение –  не повече от 15 (петнадесет) календарни дни! 
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   ВАЖНО: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на получаване на въз-

лагателно писмо от Възложителя, за всяка една от сградите. 

    

10. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА -  

       Място на изпълнение на поръчката е територията на гр. Белоградчик – конкретният 

административен адрес на всяка една от сграда, по съответните обособени позиции.  
 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

II.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7  

Предметът на настоящата поръчка по тази обособена позиция включва извършването 

на две дейности: 

 

1. Дейност 1 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти 

на държавни и общински сгради на територията на гр. Белоградчик, по ОПРР 2014-

2020 г.;  

 

2. Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и общин-

ски сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.   

 
 

Държавните и общински сгради по отношение, на които следва да се извършат Дейност 

1 и Дейност 2 са следните: 

 

1. Обособена позиция №1 – Художествена галерия – публична общинска сграда, 

находяща се в гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№ 43; 

2. Обособена позиция №2 – Сграда, общинска частна собственост, отдадена за 

безвъзмездно ползване на Гранично-полицейско управление, 2-ра степен при 

Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман при Главна дирекция 

„Гранична полиция“ – София, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Миджур“ № 

24; 

3. Обособена позиция №3 – Сграда на Районен съд и прокуратура – публична 

държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№ 43; 
4. Обособена позиция №4 – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик, 

публична държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, 

пл.“Възраждане“ № 3; 
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5. Обособена позиция №5 – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“, публична държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, 

ул. “Алеко Константинов“ № 6; 
6. Обособена позиция №6 – Общинска администрация – Белоградчик, находяща 

се в гр.Белоградчик, ул. “Княз Борис I“ № 6 и Помощна административна 

сграда, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ № 5; 
7. Обособена позиция №7 – НУ „Васил Левски“, находяща се в гр.Белоградчик, 

пл.“Възраждане“ № 4 и сграда „Младежки дом“, с ползвател на сградата 

„Детски комплекс гр. Белоградчик – Център за подкрепа за личностно 

развитие“, публична общинска собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул. 

“Васил Левски“ № 4А; 

За да се гарантира законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи и 

въвеждане в експлоатация на посочените по-горе седем обекта, Възложителят поставя 

следните изисквания за изпълнение на дейностите, както следва:  

 

ДЕЙНОСТ 1:  Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проек-

ти на държавни и общински сгради на територията на гр. Белоградчик, по ОПРР 

2014-2020 г.; 

    

        Дейност 1 следва да се реализира от независима консултант, правоспособен да 

извършва такава дейност, отговаря на поставените от Възложителя изисквания в част 

III – Критерии за подбор за съответните обособени позиции, както и да осигури екип от 

квалифицирани проектанти, посочени в списъка, необходим за получаване на ли-

ценз/удостоверение за извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проек-

ти. 

  

        Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва като комп-

лексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗУТ, при 

спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 

 

        Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част ’’Конс-

труктивна”, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ) като комплексен доклад за съответствие 

със съществените изисквания по чл. 169 ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗУТ се прави за всяка от 

конкретно посочените сгради на територията на гр. Белоградчик, за които има разрабо-

тен инвестиционен проект. Този инвестиционен проект подлежи на съгласуване и 

одобряване от общината и въз основа на него се издава разрешение за строеж.  

 

        При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съ-

ществените изисквания на строежите, изпълнителят отговаря за спазване на изисквани-
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ята на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка 

за съответствие с: 

 Предвижданията на подробния устройствен план; 

 Правилата и нормативите за устройство на територията; 

 Изискванията по чл.169, ал.1 и 3; 

 Взаимната съгласуваност между частите на проектите; 

 Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

 Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съ-

оръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

 Други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно норма-

тивен акт, ако за обекта има такива; 

 Изисквания на влезли в сила административни актове, които в зависимост от ви-

да и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строител-

ството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разно-

образие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и от-

разяване на мерките и условията от тези актове в проекта;  

 Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на 

строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване 

на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на 

съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране; 

 Изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограни-

чаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава 

седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда. 

 Оценка за съответствието на част ’’Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 10 от 

ЗУТ 

 

ВАЖНО: Във връзка с оценката по част „Конструктивна“ избраният изпълнител 

следва да осигури в екипа си физическо лице, което да отговаря на изискванията по 

чл.142, ал.10 от ЗУТ, а именно: да е включено в списък, изготвен и ежегодно актуали-

зиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обна-

родва в "Държавен вестник", или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от 

компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

 

Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и 

текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект. 

       

          Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подпис-

ват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата 
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консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствие-

то се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани спе-

циалисти, извършили оценката. 
 

 

ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и об-

щински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г. 

 

      Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията 

на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществе-

ните изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните про-

дукти, Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България, в актуалните им редак-

ции, както и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на енергий-

ната ефективност в България. 

      Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове 

СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със зако-

новите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор 

на строеж. 

       Съгласно чл.168 ЗУТ Изпълнителят носи отговорност за: 

1. законосъобразно започване на строежа; 

2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и про-

токолите по време на строителството; 

3. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 

2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и  3; 

4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безо-

пасни условия на труд в строителството; 

5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

 

      Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които са нанесли на възложителя и на 

другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.  

 

      В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството (ДВ бр.65 от 19.08.2016 г.), изпълнителят следва 

да: 
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 участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобре-

ния инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния 

строеж;  

 съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж. 

В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга 

на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, 

специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален 

строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга;  

 подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се със-

тавят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде 

съставител или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е 

съставен документът.  

 

 

 В изпълнение на своите задължения изпълнителят:  

 упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на 

проектите и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на 

изискванията на чл. 167, ал. 2, т.3 от ЗУТ;  

 осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуни-

кацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строе-

жите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените 

инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;  

 по време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експер-

тите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя 

доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възло-

жителя;  

 присъства на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния 

процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като 

всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които 

до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съста-

вените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и 

съответно необходимите мерки за решаването им; 

 осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на 

строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на 

околната среда, Закона за управление на отпадъци и наредбите към тях.  
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 извършва необходимите проверки и носи отговорност за: спазване на изисква-

нията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопус-

кане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, год-

ността на строежа за въвеждането му в експлоатация в т.ч. оценката за енергий-

на ефективност;  

 извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни 

продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към 

строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от За-

кона за техническите изисквания към продуктите, вкл. извършва проверки за съ-

ответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с 

данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, 

със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни 

характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата 

на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съ-

ответната сграда. 

 контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално из-

вършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от 

изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт (образец № 19). След 

извършените проверки на място и установено съответствие, подписва акта;  

 контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си 

по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез 

издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на 

строежа;  

 контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на сграда-

та, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и 

недопуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на 

изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на 

всяка от сградите.  

 взема решения за спиране и пускане на строежа; упражнява функциите на коор-

динатор по безопасност и здраве за етапа на строителството на всеки един стро-

еж, в пълния обем предвиден в чл. 11 на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи;  

 в рамките на 3 (три) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, 

които представя на възложителя, ако възникне необходимост от промени във 

видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са 

могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължител-

но преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват 

подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени 
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снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснение по установените 

проблемите;  

 при необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа, 

след фактическото му завършване, изпълнителят заверява екзекутивната доку-

ментация заедно с останалите участници в строителството;  

 актуализира техническите паспорти на сградите преди въвеждането им в 

експлоатация по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите в необходимия обхват и съдържание. Актуализираният технически 

паспорт на всяка сграда, за която изпълнителят е упражнил строителен надзор, 

се предава на възложителя на хартиен носител в 6 (шест) екземпляра, всеки от 

които е придружен с електронен носител във формат .pdf, съответстващ на хар-

тиения. Електронното копие се представя на CD/DVD носител;  

 изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, 

след приключване на СМР. Докладът се представя на хартиен носител в 3 (три) 

екземпляра, всеки от които е придружен е електронен носител във формат pdf, 

съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на 

CD/DVD носител.  

 

        Изпълнителя на настоящата поръчка подпомага изпълнителя на СМР, като осигу-

рява необходимите актове/протоколи/разрешителни и одобрения/съгласувания от дър-

жавни контролни органи по време на строителството. Всички дължими такси за изда-

ване на всички необходими разрешения/одобрения/съгласувания и/или други докумен-

ти/действия по време на строителството се заплащат от възложителя. 

 

         По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до 
предаване на обекта за експлоатация Изпълнителят ще осъществява постоянен контрол 
върху изпълнението на СМР относно: 
- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените 
строителни книжа и КСС; 
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидени в проектос-
метната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на  из-
пълнителя и др.; 
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като нераз-
делна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове. 
 

 

ВАЖНО: 

При изпълнение на настоящата поръчка, изпълнителят следва да спазва действащата 

приложима нормативна и подзаконова уредба. Изпълнителят следва да има предвид, че 
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е възможно изработването едновременно на комплексни доклади за оценка на съответ-

ствието на няколко инвестиционни проекта и изпълнението на строителен надзор на 

СМР за обновяване на няколко сгради. 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изпълнителят предоставя на възложителя:  

• Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект на всяка 

сграда, за която изпълнителят е извършил оценката.  

• Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е упражнил строителен 

надзор по време на строителството.  

• Окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 

след приключване на строителните и монтажни работи за всяка сграда, за която изпъл-

нителят е упражнил строителен надзор по време на строителството.  

 

Всички документи се представят на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от 

които е придружен с електронен носител във формат pdf, съответстващ на хартиения. 

Електронното копие на доклада се представя на CD/DVD носител. 

 

 

II.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8  

        Предметът на настоящата поръчка по тази обособена позиция включва извършва-

нето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по част енергийна ефек-

тивност - икономия на енергия и топлосъхранение по отношение на инвестиционни-

те проекти на сградите по ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6 И ОП7, както следва: 

 

1. Художествена галерия – публична общинска сграда, находяща се в 

гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№ 43; 
2. Сграда, общинска частна собственост, отдадена за безвъзмездно ползване на 

Гранично-полицейско управление, 2-ра степен при Регионална дирекция 

„Гранична полиция“ – Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция“ – 

София, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Миджур“ № 24; 
3. Сграда на Районен съд и прокуратура – публична държавна собственост, 

находяща се в гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№43; 

4. Районно /полицейско/ управление, Белоградчик, публична държавна 

собственост, находяща се в гр.Белоградчик, пл.“Възраждане“ № 3; 
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5. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, публична 

държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул. “Алеко 

Константинов“ № 6; 
6. Общинска администрация – Белоградчик, находяща се в гр.Белоградчик, ул. 

“Княз Борис I“ № 6 и Помощна административна сграда, находяща се в 

гр.Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ № 5; 
7. НУ „Васил Левски“, находяща се в гр.Белоградчик, пл.“Възраждане“ № 4 и 

сграда „Младежки дом“, с ползвател на сградата „Детски комплекс 

гр.Белоградчик – Център за подкрепа за личностно развитие“, публична 

общинска собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул. “Васил Левски“ №4А 

 

         Предметът на настоящата поръчка по тази обособена позиция включва извършва-

нето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по част  енергийна ефек-

тивност - икономия на енергия и топлосъхранение във връзка със съответствието с 

изискванията на законодателството по енергийна ефективност, включващо системати-

чен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за разход 

на енергия на всяка сграда, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните 

актове и технически спецификации. Оценката е задължителна част от техническата до-

кументация, необходима за издаване на разрешение за строеж на сграда въз основа на 

разработен работен проект.  

         

        Оценката за съответствие на инвестиционните проекти се извършва във вид на 

доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, който трябва да от-

разява всички проверки на техническите показатели за енергийна ефективност на сгра-

дите, определени с изискванията на Наредба 7 от 2004 за енергийната ефективност на 

сгради, в т.ч. проверка за взаимна съгласуваност на част „Енергийна ефективност“ с 

останалите проектни части.  

 

           Оценка за съответствие като доклад за съответствие със съществените изисква-

ния по чл. 169 ал. 1, т.6 от ЗУТ се прави за всяка от конкретно посочените сгради на 

територията на гр.Белоградчик, за които има разработен инвестиционен проект.  

 

          Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във 

фази технически и работен проект се извършва от лица, които отговарят на изисквания-

та на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 

44 от същия закон, както и на посочените от Възложителя изисквания в раздел III – 

Критерии за подбор по Обособена позиция 8. 
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           Всички документи - графични и текстови, касаещи част енергийна ефективност 

- икономия на енергия и топлосъхранение на инвестиционния проект, се подписват 

и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата 

консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствие-

то се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани спе-

циалисти, извършили оценката. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
 

III.1. ОБЩИ ИЗИСВАНИЯ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва като по-

даде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява ус-

луги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участник не 

може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на осно-

вание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обеди-

нението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са 

установени. 

2. Участниците–юридически лица в процедурата се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което 

се доказва с нотариално заверено пълномощно. 

3.  В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е юридичес-

ко лице, се представя копие на документ, от който е видно правното основание за 

създаване на обединението, а когато в документа не е посочено лицето, което предс-

тавлява обединението - и документ, подписан от участниците в обединението, в 

който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да 

имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.  

4. При участие на обединения – задължително в акта за създаване на обедине-

нието трябва да бъде посочена следната информация: 

- права и задължения на участниците в обединението; 

- разпределение на отговорността между членовете на обединението; 

- дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
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- определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде 

направено и в отделен/обособен документ); 

- уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението; 

 

5. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на оферта-

та. 

6. Когато не е приложено копие на акта за създаване на обединение или е прило-

жен акт, но липсва изискуемото по т.4 съдържание или съставът на обединението се е 

променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в 

настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. 

7. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обедине-

нието. 

8. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, 

ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законода-

телството на държавата, в която е установен. Ако за доказване критериите за подбор 

(раздел III.3.) клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя дока-

зателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение този ресурс.  

9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане 

на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в 

едно обединение. 

10. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 

 

III.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ 
 

A) ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСНИЦИТЕ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 

Основания за отстраняване 
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1.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне 

едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, 

възникнали преди или по време на процедурата: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-

307, чл.321, чл.321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;  

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпле-

ние, аналогично на тези по т.1.1., в друга държава членка или трета страна; 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодател-

ството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочва-

не, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила; 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП; 

1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно реше-

ние, че при изпълнение на договора за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, 

чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или алогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който 

не може да бъде отстранен; 

1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай 

че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;  
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ВАЖНО:  

Основанията по т.1.3. няма да се прилагат, когато: 

 се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е 

не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приклю-

чена финансова година.  

           Основанията по т.1.8. няма да се прилагат и съответния участник няма да бъде 

отстранен от процедурата, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е 

в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за про-

дължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

 

2.Основанията за отстраняване по т.1.1, 1.2 и 1.7се отнасят за: 

           2.1. Лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзор-

ни органи, както следва: 

 при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

 при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

 при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Тър-

говския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

 при акционерно дружество – лицата по чл.241, ал.1, чл.242, ал.1 и чл.244, ал.1 от 

Търговския закон; 

 при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл.244, ал. 1 

от Търговския закон; 

 при едноличен търговец - физическото лице – търговец; 

 при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 

клонът е регистриран; 

 прокуристите, когато има такива;  
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 в останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които предс-

тавляват, управляват и контролират участника, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени; 

 

           2.2. Лицата, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от лицата по т.2.1., а именно – лица със статут, който им позволява да влияят 

пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи; 
 

3. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и 

за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.1, т.8, т.9 

и/или т.10 (когато е приложимо), Възложителят отстранява участника от процедурата. 

4. Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета 

на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще из-

ползва подизпълнители, основанията за отстраняване от процедурата по т.1, т.8, т.9 

и/или т.10 (когато е приложимо) важат и за тях и липсата им следва да бъде деклари-

рана. 

5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 5 (пет) години от влизане в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства 

по т.1.1 и т.1.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 3 (три) години от датата на настъпване на обстоятелствата по т.1.5., б.“а“ и т.1.6, 

освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.  

Мерки за доказване на надеждност 

6. Участник, за когото са налице основанията по т.1., има право да представи доказа-

телства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират негова-

та надеждност, въпреки наличието на съответното основание. За тази цел участникът 

може да докаже, че: 

6.1.Е погасил задълженията си по т.1.3., включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени, обезпечени; 

6.2.Е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за 

всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление 

или нарушение; 
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6.3.Е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съ-

действал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотв-

ратят нови престъпления и нарушения;  

7. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

7.1 По отношение обстоятелствата по т.6.1. и т.6.2. – документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отс-

рочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени да-

ти за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на 

изплащане на дължимо обезщетение; 

7.2 По отношение на т.6.3. – документ от съответния компетентен орган за 

потвърждение на описаните обстоятелства;  

8. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира не-

говата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за прие-

мане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност и представените доказател-

ства се посочват в решението за класиране или за прекратяване на процедурата, в зави-

симост от вида и етапа, на който се намира процедурата; 

9. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани-

те с тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрис-

дикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пря-

ко или косвено да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и 

нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на об-

ществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 

участва дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.  

10. На основание чл.166, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) консултант 

не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите 

от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на 

машини, съоръжения, техническо оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъ-

ла на Търговския закон. (приложимо за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7)  

11. На основание чл.166, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) консултан-

тът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за 
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които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проек-

танти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично обо-

рудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. 

Деклариране на липсата на основания за отстраняване 

12.  При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраня-

ване чрез предоставяне на единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и 

се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелст-

ва, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

13. Обстоятелства по т.9, т.10, т.11 се декларират в част III, раздел Г ЕЕДОП.  

14. Когато изискванията по т.1.1, 1.2 и 1.7се отнасят за повече от едно лице, всички 

лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на лич-

ните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, инфор-

мацията относно изискванията по т.1.1, 1.2 и 1.7 се попълват в отделен ЕЕДОП за всяко 

лице и за някои лица. В случаи когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелства-

та, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, 

което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

15. Когато участник е обединение, за всеки един от участниците в обединението следва 

да се представи отделен ЕЕДОП. 

16. Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъ-

ществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на т.2., 

независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които 

заемат.  

17. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко 

от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно лип-

сата на основания за отстраняване.  

18. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от нас-

тъпване на обстоятелство по т. 1.  
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Б) ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ – ОБЩО ЗА 

ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

        Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява 

от процедурата: 

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни дру-

го условие, посочено в обявлението и в документацията за обществената поръчка; 

2. Участник, който в представил оферта, която не отговаря на: 

А) предварително обявените условия на поръчката; 

Б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, при-

ложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в приложение №10м 

3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 или чиято оферта не 

е приета съгласно чл.72, ал.3-5 ЗОП; 

4. Участниците са свързани лица;  

 

III.3. КРИТЕРИ ЗА ПОДБОР – 

 

III.3.A) КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПО ОП 1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 –  

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

        1. Участникът следва да притежава издадено от Началника на Дирекцията за на-

ционален строителен контрол и вписано в нарочен регистър удостоверение за упраж-

няване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 

от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регис-

търа на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ, а за чуждестран-

ни лица - документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от 

компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.        

        При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 

1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – 

Годност, т.1; 
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         За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва 

да представи: 
 

         Валидно удостоверение за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ 

или еквивалент документ (заверено копие). 

          Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удос-

товеряващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на дър-

жава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство. 

 

Икономическо и финансово състояние 

         2. Участникът следва да има сключена валидна “Застраховка за професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 

от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна 

за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са 

установени.  

 

         При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 

1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б – 

Годност, т.5; 

         За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва 

да представи: 

 

         Копие на валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната 

застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка 

или еквивалентен документ. 

 

Технически и професионални способности 

 

         Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за техни-

чески възможности и квалификация, както следва: 
 

         1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през послед-

ните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /една/ услуга, с предмет 

и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изиск-



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

ването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената по-

ръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от об-

ластта на предмета на поръчката. 

          Под „услуга, с предмет, сходен с предмета на поръчката” следва да се 

разбира: договори с предмет извършване на услуги за оценяване на инвестиционни 

проекти и упражняване на строителен надзор по отношение на обекти, както следва: 

За Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната 

администрация - Районен съд и прокуратура“; Обособена позиция №5 – „Сграда на 

държавната администрация - Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ - V категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗУТ или по-

висока; 

За Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; Обособена позиция №6 – „Общински административни 

сгради: Общинска администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ «Васил 

Левски» и «Младежки дом“ - IV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от 

ЗУТ или по-висока; 

          При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 

1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – 

Технически и професионални способности, т.1б); 

          За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва 

да представи: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на об-

ществената поръчка (Образец № 6 от настоящата документация), заедно с доказа-

телство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП. 

ВАЖНО: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обедине-

нието. 
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III.3.Б) КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

        1. Участникът следва да е вписан в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона 

за енергийна ефективност (ЗЕЕ), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, 

удостоверяващи правото да извършват такава дейност.        

        При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 

1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – 

Годност, т.1; 

 

         За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва 

да представи: 
 

         Валидно удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво 

развитие или еквивалентен регистър (заверено копие). 

          Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удос-

товеряващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на дър-

жава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство. 

 

Икономическо и финансово състояние 

         2. Участникът следва да има сключена валидна “Застраховка за професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 

от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна 

за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са 

установени.  

 

         При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 

1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б – 

Годност, т.5; 

         За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва 

да представи: 
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         Копие на валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната 

застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка 

или еквивалентен документ. 

 

Технически и професионални способности 

 

         Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за техни-

чески възможности и квалификация, както следва: 
 

         1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през послед-

ните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /една/ услуга, с предмет 

и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изиск-

ването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената по-

ръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от об-

ластта на предмета на поръчката. 

          Под „услуга, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 

поръчката” следва да се разбира: договори с предмет извършване на услуги за 

оценяване на инвестиционни проекти по част „Енергийна ефективност”, извършване 

на обследвания за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на 

оценки за енергийни спестявания. 

          При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 

1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – 

Технически и професионални способности, т.1б); 

          За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва 

да представи: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на об-

ществената поръчка (Образец № 6 от настоящата документация), заедно с доказа-

телство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП. 

ВАЖНО: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обедине-

нието. 
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III.4. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА - ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

          Участниците в настоящата процедура, в това число и участници – обединения от 

физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, пос-

тавени от Възложителя. По отношение на критериите, вързани с професионална ком-

петентност участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица САМО ако 

лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнението на изис-

кванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която 

е необходим този капацитет.  

           Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения.  

           Третите лица, на основание чл.65, ал.4 ЗОП, трябва да отговорят на съответните 

критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капаци-

тет и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В тази връзка за 

всяко трето лице следва да бъде представен самостоятелен ЕЕДОП. Ако посоченото от 

участника лице не отговаря на изискванията на чл.65, ал.4 ЗОП, възложителят ще 

изиска от участника да го замени с лице, което отговаря на поставените от изисквания.   

 

III.5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

      В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той 

следва да посочи лицето/-та – подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който ще 

им бъде възложен. В този случай участниците трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителя/-ите задължения.  

      Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съоб-

разно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основа-

нията за отстраняване от процедурата. На основание чл. 67, ал.2 от ЗОП – за всяко от 

лицата, посочени за подизпълнители се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа ин-

формацията относно критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията, по-

сочени в настоящата документация.  

      Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят зап-

лаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват 

въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, 
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който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже пла-

щане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причина-

та за отказа. 

 

        Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял пре-

дишният 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 изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66(11) ЗОП. 

 

         Участникът, избран за изпълнител, следва да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключване на договора за 

подизпълнение или на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнение условията по чл.66, ал.2 и ал.11 

от ЗОП.  

         Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.  

 

         Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорност-

та за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 

       ВАЖНО: Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отго-

варя на някое от горните изисквани относно основания за отстраняване и крите-

рии за подбор.  

 

       Възложителят може по собствена инициатива или по сигнал за нередност, ед-

нократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществе-

на поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраня-

ване на пропуски или явна фактическа грешка, при условията и по реда на чл. 100 

от ЗОП. 
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IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

IV.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

1.За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, изготвени съгласно 

условията и изискванията на обществената поръчка, на настоящата документация, на 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчка, към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраня-

ване и съответствието си с критериите за подбор.  

2.Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в обявлени-

ето, по реда, описан в настоящата документация.  

3.Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне 

на варианти на оферта. 

4.Офертата се изготвя на български език.  
 

5.Всички документи в офертите трябва да бъдат актуални към датата, определена за 

краен срок за подаване на офертите. 

 

6.Всички документи, които не са оригинали, и за които се поставя изискване за заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“. 

Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и 

положен пречат.  

 

7.Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

регистрацията му или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено 

пълномощно. При участници – обединения – офертата се подписва от лицето, посочено 

като представляващ в обединението (в акта за създаване на обединение или в допълни-

телен документ, подписан от партньорите в обединението).  
 

8. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисква-

ния и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите норма-

тивни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на раз-

лични от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстра-

няването му. 
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9.Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата та-

ка, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изти-

чане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съ-

действия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 

пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 
 

10. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано 

от крайния срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участ-

ниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може 

да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до 

момента на сключване на договора за обществената поръчка.  
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже 

да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване 

от възложителя откаже да я удължи. 

11.Възложителят на основание чл.47, ал.3 от ЗОП изисква от участниците в настоящата 

процедура да декларират, че офертите им да изготвени при спазване на задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила на територията на Република България и са прило-

жими към предоставяната услуга, предмет на обществената поръчка.  

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са следни-

те: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален осигурителен инсти-

тут (www.noi.bg), Министерство на околната среда и водите 

(www.moew.government.bg), Министерство на труда и социалната политика 

(www.mlsp.government.bg) 

12. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфи-

денциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позо-

вали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. 

Участниците НЕ могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предло-

женията от офертите им, които подлежат на оценка – посочването става с декларация 

(свободен текст), неизменна част от техническото предложение на участника. 
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IV.2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА - 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга кури-

ерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Белог-

радчик 3900, ул.”Княз Борис I” №6, преди часа и датата, посочени в обявлението ка-

то срок за представяне на офертите. 

2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се по-

сочват: 

 Наименованието на участника; 

 Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 Наименование на поръчката и обособените позиции, за които се подават доку-

ментите;  

 

        Офертата на участник, за съответната обособена позиция, за която участва, 

включва документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 

      Съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП когато участник подава оферта за повече от една 

обособена позиция, в опаковката, за всяка от позициите се представят поотделно комп-

лектувани документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – Техническо предложение за съ-

ответната обособена позиция (Образец № 2 от настоящата документация) и отделни 

непрозрачни пликове с надпис: „Предлагани ценови параметри“, с посочване на пози-

цията, за която се отнасят (Образец № 3 от настоящата документация за съответната 

обособена позиция). 

 

3. Опаковката на всеки от участниците за съответната обособена позиция следва 

да включва следните документи: 

3.1.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, 

попълнен и представен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възло-

жителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, кога-

то не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката – попълва се Образец 1 от настоящата 

документация. 
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      Участниците следва да попълнят тези раздели от ЕЕДОП, които са приложими към 

настоящата обществена поръчка, спазвайки всички изисквания на Възложителя, посо-

чени в настоящата документация и указанията за попълване на отделните полета, даде-

ни в образеца на самия документ.  

3.2.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е прило-

жимо – прилага се съответният документ, посочен в раздел III.2, т.7 от настоящата 

документация; 

3.3.Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединение, което не е юридическо лице, съдържащо изискуемата от възложителя ин-

формация – приложимо е само по отношение на участници – обединения, които не са 

юридически лица;  

3.4.Техническо предложение за съответната обособена позиция, съдържащо: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите специфика-

ции и изискванията на възложителя  

В своето Предложение за изпълнение на поръчката за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, 

ОП6, ОП7  участникът следва да представи: 

 ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

      

       Подходът за изпълнение на поръчката включва: разбирането на участника относно 

начина за изпълнение на поръчката, целите на поръчката и постигането на очакваните 

резултати, както и организацията за изпълнение на поръчката, съдържаща описание на 

основните дейности по поръчката, срокове и отговорни експерти за тяхното изпълне-

ние. Подходът следва да бъде базиран на всички изисквания, заложени в Техническата 

спецификация на Възложителя, в тази документация и в проекта на договор. Това е 

минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението за из-

пълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението на 

участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка. 

 

 ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
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      Подходът за управление на риска включва идентифициране, оценка и планиране на 

дейности за контролиране и избягване на риска. Рискове са евентуални проблеми, кои-

то могат да възникнат в процеса на работа и могат да окажат негативно влияние върху 

проекта. Ето защо, по време на целия жизнен цикъл на проекта рисковете трябва да се 

идентифицират и оценяват и да се следи тяхното влияние. 

 

     За целите на настоящата процедура, идентифицирани от Възложителя рискове 

са следните: 

 

- Противоречиви, некоректни данни, непълна информация; 

-   Липса на изискуеми документи;  

- Липса/недостатъчна координация в сътрудничеството между отделните екипи на 

изпълнителя  по Дейност 1 на ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 и на изпълнителя 

по ОП8; 

    

       Участникът следва да разгледа аспектите на проявление на описаните рискове в 

Техническата спецификация, степента на въздействието им върху изпълнението на до-

говора, при възникване на риска, както и да предвиди мерки за минимизиране на риска. 

Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението за 

изпълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението на 

участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка. 

 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор  

г) Декларация за срока на валидност на офертата  

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с да-

нъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, когато е приложимо  

е) Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага 

от предмета на поръчката; 

3.5. Опис на представените документи – Образец 3 от настоящата документация; 

3.6. Ценово предложение за съответната обособена позиция, съдържащо предложе-

нието на участника относно цената за изпълнение на поръчката – Образец 4 от настоя-

щата документация. Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан неп-

розрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При подаване на оферта 
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за повече от една обособена позиция, на плика следва да се посочи и позицията, за 

която се отнася. 

        В своето Ценово предложение за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 - 

Образец №3, всеки участник следва да предложи обща цена за съответната сграда, в 

която цена се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация, както и разбивка на 

цени по дейности. 

         ВАЖНО: Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната 

стойност за съответната обособена позиция, посочените стойности по дейности, ще 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.  

 

         В своето Ценово предложение за Обособена позиция 8 - Образец № 3-ОП8, 

всеки участник следва да предложи обща цена, формирана като сбор от предложените 

единични цени за всяка една от сградите, попадащи в обхвата на обособената позиция, 

в която цена се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. 

         ВАЖНО: Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната 

стойност за съответната обособена позиция, както и цени, надхвърлящи 

прогнозните стойности за отделните сгради, ще бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена /или 

части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Забележка: Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговор-

ност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените 

цени носи единствено участникът в процедурата. При несъответствие между пред-

ложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена. В случай, че бъде 

открито такова несъответствие, Възложителят ще приведе общата цена в съот-

ветствие с единичните цени.  

4. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, дата-

та и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 
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5. Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са представени 

след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в 

опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регис-

тър на възложителя, когато е приложимо. 

6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си.  

7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват 

в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите 

лица. Офертите на лицата се завеждат в регистъра на Възложителя. В тази хипотеза 

оферти от лица, които не са включени в списъка не се приемат. 

8. Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 100 от 

ЗОП. 

9. Във връзка с провеждането на процедурата и с подготовката и подаване на оферти-

те, за необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в документаци-

ята за участие и обявлението за откриване на процедурата, се прилага ЗОП. 

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  
 

V.1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА – ОБЩО ЗА ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, 

ОП5, ОП6, ОП7 

 

V.1.1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

        Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „оптимално 

съотношение качество/цена“ 

        Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа на 

предложената по-долу методика за определяне на комплексна оценка, изчислена на 

база на включените показатели в нея, като на първо място се класира офертата с най-

висока комплексна оценка.  

 

V.1.2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
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V.1.2.A) ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА -  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – предложението за изпълнение на поръчката 

– тегловен коефициент: 60 % 

2. ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – предложена от участника цена за изпълнение 

на поръчката – тегловен коефициент: 40 % 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО): 

Комплексната оценка на офертата на участник се изчислява по посочените показатели и 

съответните им относителни тежести по следната формула: 

КО = ТП x 60% + ФП x 40% 

 

Максималната възможна стойност на КО е 100 точки! 

 

V.1.2.Б) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) 

 

        Оценката по този показател се прави на база експертна оценка на Предложението 

за изпълнение на поръчката, предоставено от участника в неговата техническа оферта и 

изготвено съгласно Техническата спецификация и всички останали изискванията на 

възложителя съгласно документацията за участие.  

        В оценката са включени два под-показателя, както следва: 

 

П1 – ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

      

       Подходът за изпълнение на поръчката включва: разбирането на участника относно 

начина за изпълнение на поръчката, целите на поръчката и постигането на очакваните 

резултати, както и организацията за изпълнение на поръчката, съдържаща описание на 

основните дейности по поръчката, срокове и отговорни експерти за тяхното изпълне-

ние. Подходът следва да бъде базиран на всички изисквания, заложени в Техническата 

спецификация на Възложителя, в тази документация и в проекта на договор. Това е 

минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението за из-

пълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението на 
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участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка. 

 

Максималната възможна стойност на П1 е 60 точки! 

 

П2 – ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

      Подходът за управление на риска включва идентифициране, оценка и планиране на 

дейности за контролиране и избягване на риска. Рискове са евентуални проблеми, кои-

то могат да възникнат в процеса на работа и могат да окажат негативно влияние върху 

проекта. Ето защо, по време на целия жизнен цикъл на проекта рисковете трябва да се 

идентифицират и оценяват и да се следи тяхното влияние. 

 

      За целите на настоящата процедура, идентифицирани от Възложителя рискове 

са следните: 

 

- Противоречиви, некоректни данни, непълна информация; 

-   Липса на изискуеми документи;  

- Липса/недостатъчна координация в сътрудничеството между отделните екипи на 

изпълнителя  по Дейност 1 на ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 и на изпълнителя 

по ОП8; 

    

      Участникът следва да разгледа аспектите на проявление на описаните рискове в 

Техническата спецификация, степента на въздействието им върху изпълнението на до-

говора, при възникване на риска, както и да предвиди мерки за минимизиране на риска. 

Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на Предложението за 

изпълнение на поръчката по този показател, при липса на което предложението на 

участника ще се счита за неотговарящо на минималните изисквания и няма да 

подлежи на оценка.  

 

Максималната възможна стойност на П2 е 40 точки! 

 

Окончателната оценка по ТП се формира по следния начин: 

 

ТП = П1+ П2 

Под-показателите, формиращи оценката по показател „ТП”, са както следва: 

ОЦЕНКА НА ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Макс. 60 т. 
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(П1) 

Предложения от участника подход за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Въз-

ложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил своето разбиране относно начина за 

изпълнение на поръчката, целите на поръчката и постигането на 

очакваните резултати, съобразно спецификата на съответната 

обособена позиция;   

2. Участникът е представил организация за изпълнение на поръч-

ката, съдържаща описание на основните дейности по поръчката, 

срокове и отговорни експерти за тяхното изпълнение, съобразно 

спецификата на дейностите по съответната обособена позиция. 

10 т. 

Предложения от участника подход за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Въз-

ложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил своето разбиране относно начина за 

изпълнение на поръчката, целите на поръчката и постигането на 

очакваните резултати, съобразно спецификата на съответната 

обособена позиция;   

2. Участникът е представил организация за изпълнение на поръч-

ката, съдържаща описание на основните дейности по поръчката, 

срокове и отговорни експерти за тяхното изпълнение, съобразно 

спецификата на дейностите по съответната обособена позиция. 

Техническото предложение надгражда минималните изисква-

ния на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, 

при условие, че са налице поне две от следните обстоятелства: 

1. Участникът е предложил организация на работата на експертите, 

ангажирани в изпълнението на поръчката като е посочил разпреде-

лението на дейностите и отговорностите между тях като е налице 

обоснованост на предложената организация на работата  на експер-

тите с организацията за изпълнение на поръчката.  

20 т. 
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2. Предвидени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението 

на дейностите, като част от подхода за управление на изпълнението 

на обществената поръчка като е обосновано как тези мерки ще доп-

ринесат за качественото изпълнение на поръчката; 

3. Участникът е предложил начини за осъществяване на комуника-

ция с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качестве-

ното и срочно изпълнение на поръчката. 

4. Участникът е предложил допълнителни мерки за осигуряване на 

по-високо качество в хода на изпълнение на поръчката (като същи-

те са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

Предложения от участника подход за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Въз-

ложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил своето разбиране относно начина за 

изпълнение на поръчката, целите на поръчката и постигането на 

очакваните резултати, съобразно спецификата на съответната 

обособена позиция;   

2. Участникът е представил организация за изпълнение на поръч-

ката, съдържаща описание на основните дейности по поръчката, 

срокове и отговорни експерти за тяхното изпълнение, съобразно 

спецификата на дейностите по съответната обособена позиция. 

Техническото предложение надгражда минималните изисква-

ния на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, 

при условие, че са налице поне три от следните обстоятелства-

та: 

1. Участникът е предложил организация на работата на експертите, 

ангажирани в изпълнението на поръчката като е посочил разпреде-

лението на дейностите и отговорностите между тях като е налице 

обоснованост на предложената организация на работата  на експер-

тите с организацията за изпълнение на поръчката.  

40 т. 
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2. Предвидени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението 

на дейностите, като част от подхода за управление на изпълнението 

на обществената поръчка като е обосновано как тези мерки ще доп-

ринесат за качественото изпълнение на поръчката; 

3. Участникът е предложил начини за осъществяване на комуника-

ция с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качестве-

ното и срочно изпълнение на поръчката. 

4. Участникът е предложил допълнителни мерки за осигуряване на 

по-високо качество в хода на изпълнение на поръчката (като същи-

те са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

Предложения от участника подход за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Въз-

ложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил своето разбиране относно начина за 

изпълнение на поръчката, целите на поръчката и постигането на 

очакваните резултати, съобразно спецификата на съответната 

обособена позиция;   

2. Участникът е представил организация за изпълнение на поръч-

ката, съдържаща описание на основните дейности по поръчката, 

срокове и отговорни експерти за тяхното изпълнение, съобразно 

спецификата на дейностите по съответната обособена позиция. 

Техническото предложение надгражда минималните изисква-

ния на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, 

при условие, че са налице поне четири от следните обстоятелс-

твата: 

1. Участникът е предложил организация на работата на експертите, 

ангажирани в изпълнението на поръчката като е посочил разпреде-

лението на дейностите и отговорностите между тях като е налице 

обоснованост на предложената организация на работата  на експер-

тите с организацията за изпълнение на поръчката.  

60 т. 
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„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

2. Предвидени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението 

на дейностите, като част от подхода за управление на изпълнението 

на обществената поръчка като е обосновано как тези мерки ще доп-

ринесат за качественото изпълнение на поръчката; 

3. Участникът е предложил начини за осъществяване на комуника-

ция с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качестве-

ното и срочно изпълнение на поръчката. 

4. Участникът е предложил допълнителни мерки за осигуряване на 

по-високо качество в хода на изпълнение на поръчката (като същи-

те са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

ОЦЕНКА НА ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (П2) Макс. 40 т. 

Предложения от участника подход за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Въз-

ложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

1. Участникът е анализирал аспектите на проявление на описани-

те рискове в Техническата спецификация, степента на въздейст-

вието им върху изпълнението на договора, при възникване на рис-

ка;   

2. Участникът е предвидил мерки за минимизиране на рисковете. 

10 т.  

Предложения от участника подход за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Въз-

ложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

1. Участникът е анализирал аспектите на проявление на описани-

те рискове в Техническата спецификация, степента на въздейст-

вието им върху изпълнението на договора, при възникване на рис-

ка;   

2. Участникът е предвидил мерки за минимизиране на рисковете; 

Техническото предложение надгражда минималните изисква-

ния на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, 

20 т. 
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при условие, че са налице поне едно от следните обстоятелства-

та: 

1. Участникът е предложил мерки за преодоляване на последиците 

при настъпването на рисковете;  

2. Участникът е предложил конкретни похвати, посредством които 

настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху из-

пълнението на дейностите. 

3. Участникът е предложил конкретни мерки за недопускане нас-

тъпването на риска; 

ВАЖНО: За да е изпълнено условието по т.1, 2 и 3 участникът 

следва да е обосновал предложените от него мерки и похвати 

спрямо конкретния риск и спецификата на дейностите, с оглед 

гарантиране качественото изпълнение на поръчката. 

Предложения от участника подход за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Въз-

ложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

1. Участникът е анализирал аспектите на проявление на описани-

те рискове в Техническата спецификация, степента на въздейст-

вието им върху изпълнението на договора, при възникване на рис-

ка;   

2. Участникът е предвидил мерки за минимизиране на рисковете; 

Техническото предложение надгражда минималните изисква-

ния на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, 

при условие, че са налице поне две от следните обстоятелства-

та: 

1. Участникът е предложил мерки за преодоляване на последиците 

при настъпването на рисковете;  

2. Участникът е предложил конкретни похвати, посредством които 

настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху из-

пълнението на дейностите. 

30 т. 
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„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
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носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

3. Участникът е предложил конкретни мерки за недопускане нас-

тъпването на риска; 

ВАЖНО: За да е изпълнено условието по т.1, 2 и 3 участникът 

следва да е обосновал предложените от него мерки и похвати 

спрямо конкретния риск и спецификата на дейностите, с оглед 

гарантиране качественото изпълнение на поръчката. 

Предложения от участника подход за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Въз-

ложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

1. Участникът е анализирал аспектите на проявление на описани-

те рискове в Техническата спецификация, степента на въздейст-

вието им върху изпълнението на договора, при възникване на рис-

ка;   

2. Участникът е предвидил мерки за минимизиране на рисковете; 

Техническото предложение надгражда минималните изисква-

ния на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, 

при условие, че са налице и трите обстоятелствата: 

1. Участникът е предложил мерки за преодоляване на последиците 

при настъпването на рисковете;  

2. Участникът е предложил конкретни похвати, посредством които 

настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху из-

пълнението на дейностите. 

3. Участникът е предложил конкретни мерки за недопускане нас-

тъпването на риска; 

ВАЖНО: За да е изпълнено условието по т.1, 2 и 3 участникът 

следва да е обосновал предложените от него мерки и похвати 

спрямо конкретния риск и спецификата на дейностите, с оглед 

гарантиране качественото изпълнение на поръчката. 

40 т. 
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становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

         „Обоснован/-о“ за целите на настоящата методика означава обяснение за прило-

жимостта, свързаността, обвързаността, логичността и полезността на предложените 

дейности, мерки, похвати и др. при изпълнение на поръчката.  

 

       Поставянето на оценки по горните под-показател се осъществява въз основа на ек-

спертното мнение на членовете на комисията, което се мотивира, на базата на посоче-

ните критерии (от таблиците) за получаване на съответния брой точки, като се посочват 

причините /изтъкват се недостатъците и респ. преимуществата на съответната оферта, 

прави се анализ на съответната част на офертата и се прави логичен обоснован извод за 

поставената оценка по съответния под-показател чрез попълнен отделен оценъчен 

лист/. 

        След като се изчислят точките, с които всеки член на комисията е оценил техни-

ческото предложение на участника по описания по-горе начин, индивидуалните точко-

ви оценки, дадени от членовете на комисията, се сумират и полученият сбор се разделя 

на броя на членовете на комисията, като така получената средна величина формира 

общата точкова оценка, дадена от комисията на техническото предложение на участни-

ка. Председателят на комисията съставя оценъчен лист с индивидуалните оценки на 

всеки участник по всеки под-показател от всеки член на комисията и изчислените сред-

ноаритметични оценки. Оценъчният лист се подписва от всички членове на комисията.   
 

      Максималната стойност на ТП е 100 точки, формирана като сбор от гореопи-

саните под-показатели. 
V.1.2.В) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) 

 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по 

следната формула: 

 

ФП = (Цmin / Цi) х 100 = ...... ( брой точки ) 

Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката 

Цi – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

      Максималната стойност на ТП е 100 точки 

 

 

V.1.2.Г) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
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        Комисията определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотдел-

но, след което прилага формулата за КО:  

 

КО = ФП x 60% + ФП x 40% 

 

        След като всяка оферта е била оценена съобразно посочената Методика за опреде-

ляне на комплексна оценка, Комисията класира участниците по степента на съответст-

вие на офертите им с предварително обявените от възложителя условия, като на първо 

място бива класиран участникът получил най-висока комплексна оценка.  
        Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени по реда 

посочен в чл.58, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).  

       Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класи-

рани на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответст-

вие с чл.58, ал.2 ППЗОП.  
 

V.2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА – ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8; 

 

V.2.1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

        Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: „най-ниска це-

на“ 

        Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа на 

предложената от тях цена за изпълнение на поръчката, като на първо място се класира 

офертата на участник, предложил най-ниската цена.  

        Когато двама или повече участника предлагат в офертите си една и съща най-

ниска цена, на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП, Комисията, назначена от Възложителя 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител измежду класираните на 

първо място еднакви оферти.  

 

 

VI. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

VI.1. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗАРАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
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         На основание чл.103 от ЗОП след изтичане на срока за подаване на оферти Въз-

ложителят ще назначи Комисия за разглеждане и оценка на офертите.  
 

Публична част 

 

       Получените оферти ще се отварят на публично заседание, на което могат да при-

състват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  
       Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опа-

ковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява наличието на отделен запе-

чатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-малко трима от членовете на 

комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани цено-

ви параметри“. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извърш-

ването на тези действия. 
 

Непублична част 

 

      Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното със-

тояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща про-

токола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок 

до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на коми-

сията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допъл-

нена информация.  

ВАЖНО: Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Възможността за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите 

лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето 

лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на усло-

вията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 
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Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които мо-

гат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

Разглеждане на Техническите и Ценовите предложения 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е устано-

вено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с пред-

варително обявените условия.  

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на въз-

ложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от 

техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е из-

вършила оценяване на офертите по другите показатели. Не по-късно от два работни дни 

преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез 

съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето 

могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите 

от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги 

оповестява.  

Избор на Изпълнител 

      Комисията определя за изпълнител на поръчката участник за когото са изпълнени 

следните условия: 

1. Не са налице основания за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54, 

ал.3 от ЗОП и отговаря на критериите за подбор; 

2. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварител-

но обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.  

      За работата си Комисията изготвя протокол, който се утвърждава от Възложителя. В 

10-дневен срок от утвърждаване на протокола от работата на Комисията Възложителят 

издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, ако е 

приложимо. Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в 

Профила на купувача.  
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VI.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ – ОБЩО ЗА 

ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена по-

ръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. Представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраня-

ване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор.  

За доказване липсата на основания участникът, избран за изпълнител, представя: 

 За обстоятелства по Раздел III.2., т.1.1. – свидетелство за съдимост; 

 За обстоятелството по Раздел III.2., т.1.3. – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалище на възложителя и на 

участника; 

 За обстоятелства по Раздел III.2., т.1.6. – удостоверение от органите на Из-

пълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; когато удостоверението 

съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдеб-

но решение за нарушение по т.1.6., участникът представя декларация, че 

нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена по-

ръчка;  

 За обстоятелства по Раздел III.2.,т.1.8. – удостоверение, издадено от Агенци-

ята по вписванията; 

             Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата в която участникът  е установен. Когато в съответната държава не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията 

няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено от ком-

петентен орган в съответната държава.  

ВАЖНО: Актуални документи се представят и за подизпълнителите и третите 

лица, ако има такива. 

2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
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3. Извърши съответната регистрация, представи документи или изпълни изискване 

съобразно чл.112, ал.1, т.4 ЗОП, ако е приложимо; 

      ВАЖНО: Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след 

като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.  

 

      При изпълнение на договорите за обществени поръчки изпълнителят и техните 

подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими  

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, со-

циално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.  
 
 

VI.3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ 

1. Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената 

поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойност-

та на договора за съответната обособена позиция.  

 

2. Гаранцията може да се предостави в една от следните форми: 

 Парична сума; 

 Банкова гаранция; 

 Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя;  

 

3. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранция за изпълнение. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вноси-

тел на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  
 

4. Когато гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция, последна-

та може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант; 

 

5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната смет-

ка на община Белоградчик: 
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БАНКА:………………………………. 

IBAN: …………………………… 

BIC:…………….. 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочено името на проце-

дурата, договор за БФП № ……………...  

6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея 

следва изрично да е посочено името на процедурата и да е записано, че: 
- е безусловна и неотменима; 

- е в полза на възложителя; 

е със срок на валидност най-малко 1 (един) месец, след крайния срок за изпълнение на 

договора за обществена поръчка; 

 

7. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Из-

пълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване 

на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде 

по-малък от определения в настоящата процедура. 

 

8. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

 

9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълне-

ние се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 
 

10. Гаранциите, които обезпечават авансовите плащания по договора могат да са във 

някоя от формите по смисъла на чл.111, ал.5 ЗОП и се освобождават съобразно пра-

вилата на чл.111, ал.3 ЗОП. 
 

 

VII.КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ – ОБЩО 

ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 

1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до документацията за обществената поръчка на следния 

Интернет адрес: www. belogradchik.bg в раздел „Профил на купувача“.  
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2. С публикуване на документите на профила на купувача се приема, че заинтере-

сованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоя-

телства. 

3. Всички разяснения по условията в процедурата, на основание чл.180, ал.2 

ЗОП ще се предоставят чрез публикуване на Профила на купувача, в срок 

от три дни от получаване на искането.  

4. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 

документите, които се прилагат към тях, се изпращат в 3-дневен срок от изда-

ването им, както следва: 

4.1. на адреса, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат се подписва с 

електронен подпис или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка;  

4.2. по факс; 

5. Когато решението НЕ е получено от участника по някой от начините, посочени в 

т.4, възложителят, в деня, в който е узнал за това, публикува съобщение до него 

в профила на купувача. Решението се смята за връчени от датата на публикуване 

на съобщението.  

6. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите ли-

ца/участниците, се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска 

услуга или комбинация от тях и електронни средства.  

7. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е 

изпратено на адресите в съответствие с т. 5 и е получено автоматично генерирано 

съобщение, потвърждаващо изпращането. 

8. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция 

лицата участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да 

уведомят възложителя. 

9. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или неу-

ведомяване за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за 

неточно изпращане на уведомленията или информацията. 
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10. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира за-

щитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за 

участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е 

след изтичане на срока за тяхното получаване. 

РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ 

         Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участ-

ниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, 

обявлението и документацията за участие в процедурата.  

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

1. Решението за откриване на процедурата; 

2. Обявление за обществена поръчка; 

3. Изисквания на ОПРР 2014-2020 г., в т.ч. Насоки за кандидатстване по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG16RFOP001-2.001 

“ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“; Методи-

чески указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 

2014-2020 г., Административен договор за предоставяне на БФП и Общите ус-

ловия към него и др.  

4. Техническа спецификация – общи и специални за ОП1, ОП2; 

5. Указания за подготовка и подаване на офертите; 

6. Критерии за възлагане на поръчката и методика за определяне на комплексна 

оценка;  

7. Проект на договор за изпълнение на поръчката за съответната обособена пози-

ция; 

8. Указания за избор на изпълнител на обществената поръчка; 

9. Образците за участие в процедурата за съответната обособена позиция. 

 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
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IX. ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ  

 

(приложени в отделен файл към настоящата документация) 

 

 

 

X.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 

1. Образец №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

2. Образец № 2 – Техническо предложение  - общ образец за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, 

ОП5, ОП6, ОП7;   

3. Образец № 2-ОП8  – Техническо предложение за Обособена позиция 8; 

4. Образец № 3 - Ценово предложение, съдържащо предложението на участника 

относно цената за изпълнение на поръчката за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, 

ОП6, ОП7;  

5. Образец № 3-ОП8 - Ценово предложение, съдържащо предложението на учас-

тника относно цената за изпълнение на поръчката и за Обособена позиция 8;  

6. Образец № 4- Опис на представените документи; 
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„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

 

Образец № 1 
 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

 

Приложен в отделен файл към документацията 

 

Участниците следва да попълнят тези раздели от ЕЕДОП, които са приложими към 

настоящата обществена поръчка. Указанията за попълване, представени тук, имат за 

цел единствено да подпомогнат участниците в процедурата и не могат да се тълкуват 

като отмяна, на което и да било от посочените от Възложителя изисквания в рамките на 

настоящата процедура или на императивни разпоредби от ЗОП. 

 

Указания за попълване на ЕЕДОП: 

Участниците попълват следните части от ЕЕДОП:  

1. Част I – Информация за процедурата за възлагане на обществена поръка; 

2. Част II -  Информация за икономическия оператор – попълват се онези раздели 

и полета, които са приложими, съобразно поставените от Възложителя изисква-

ния 

3. Част III – Основания за изключване – попълват се онези раздели и полета, които 

са приложими, съобразно поставените от Възложителя изисквания за липса на 

основания за отстраняване – Раздел А, Б, В и Г; 

4. Част IV – Критерии за подбор - попълват се онези раздели и полета, които са при-

ложими, съобразно поставените от Възложителя изисквания относно критерии за 

подбор (раздел III.3. от настоящата документация);  
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                                                                                                           Образец № 2
1
 

 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

ГР. БЕЛОГРАДЧИК  3900 
УЛ.”КНЯЗ БОРИС I” №6 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във 

връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и общински 

сгради на територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем 

обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

                                                           
1
 Общ образец за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 
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служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ................................................................................... 

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участника подава 

оферта) 

 

 

от 

УЧАСТНИК: ............................................................................................................................. 

ЕИК/БУЛСТАТ: ....................................................................................................................... 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ..................................................................... 

 

представлявано от: ……………………………………………………….,  

в качеството му на ……………………………………….......................  (посочва се заема-

ната длъжност: Управител/Представляващ обединение/Упълномощено лице) 

 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

             След като се запознах/- ме с изискванията в документацията и условията за 

участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на държавни и общински сгради на 

територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем обособени 

позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ................................................................................... 

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участника подава 

оферта) 

  

  Заявявам/е: 

 

1. Желая(ем) да участвам(е) в процедурата за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка, респ. за посочената от нас обособена позиция;  

2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички 

изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(грешното се задрасква) следните подизпълнители:  

3.1. …………………………………………………………………………………….

  

3.2.…………………………………………………………………………………….

 (наименование на подизпълнителя и дела от поръчка който ще изпълни) 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП представяме декларация (свободен текст) от 

всеки подизпълнител, че е поел задължение да изпълни посочения по-горе дял от 

поръчката и ............................................ (други документи, подписани от 

подизпълнителите ако е приложимо): 

4. След като подробно се запознахме с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя за участие в обществената поръчка Ви представяме 

следното 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

4.1. ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
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сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(Подходът за изпълнение на поръчката включва: разбирането на участника 

относно начина за изпълнение на поръчката, целите на поръчката и постигането 

на очакваните резултати, както и организацията за изпълнение на поръчката, 

съдържаща описание на основните дейности по поръчката, срокове и отговорни 

експерти за тяхното изпълнение. Подходът следва да бъде базиран на всички 

изисквания, заложени в Техническата спецификация на Възложителя, в тази 

документация и в проекта на договор. Това е минимално изискуемото от 

Възложителя съдържание на Предложението за изпълнение на поръчката по 

този показател, при липса на което предложението на участника ще се счита 

за неотговарящо на минималните изисквания и няма да подлежи на оценка.) 

 

4.2. ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(Подходът за управление на риска включва идентифициране, оценка и планиране на 

дейности за контролиране и избягване на риска. Рискове са евентуални проблеми, 

които могат да възникнат в процеса на работа и могат да окажат негативно 

влияние върху проекта. Ето защо, по време на целия жизнен цикъл на проекта 

рисковете трябва да се идентифицират и оценяват и да се следи тяхното влияние. 

      За целите на настоящата процедура, идентифицирани от Възложителя 

рискове са следните: 

-Противоречиви, некоректни данни, непълна информация; 

-Липса на изискуеми документи;  

-Липса/недостатъчна координация в сътрудничеството между отделните екипи 

на изпълнителя  по Дейност 1 на ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 и на 

изпълнителя по ОП8; 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

      Участникът следва да разгледа аспектите на проявление на описаните рискове 

в Техническата спецификация, степента на въздействието им върху изпълнението 

на договора, при възникване на риска, както и да предвиди мерки за минимизиране 

на риска. Това е минимално изискуемото от Възложителя съдържание на 

Предложението за изпълнение на поръчката по този показател, при липса на 

което предложението на участника ще се счита за неотговарящо на 

минималните изисквания и няма да подлежи на оценка.) 

 

          5. Декларирам, че съм съгласен да изпълня услугата в сроковете, предвидени 

от Възложителя в Документацията за участие по настоящата поръчка.  

 

6. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор 

към документацията за участие в процедурата. 

 

7. Декларирам, че срокът на валидност на представената оферта е 

…………… календарни дни (не по-малко от 180 календарни дни, считано от крайния 

срок за получаване на офертите). 

 

8. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта 

и условията на труд. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

Прилагам: 

1. Документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е 

законния представител на участника). 

2. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя (документи на 

подизпълнителите, ако е приложимо). 

 

 

Дата : ___________  г.                               Подпис и печат :.............................  

(длъжност и име) 
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сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

 

 

 

 

Образец № 2 – ОП8 

 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
ГР. БЕЛОГРАДЧИК  3900 

УЛ.”КНЯЗ БОРИС I” №6 
 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във 

връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и общински 

сгради на територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем 

обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
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енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 -  „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

от 

УЧАСТНИК: ............................................................................................................................. 

ЕИК/БУЛСТАТ: ....................................................................................................................... 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ..................................................................... 

 

представлявано от: ……………………………………………………….,  

в качеството му на ……………………………………….......................  (посочва се заема-

ната длъжност: Управител/Представляващ обединение/Упълномощено лице) 

 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

             След като се запознах/- ме с изискванията в документацията и условията за 

участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с 

обновяването за енергийна ефективност на държавни и общински сгради на 

територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем обособени 

позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 -  „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

  Заявявам/е: 

 

1. Желая(ем) да участвам(е) в процедурата за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка, респ. за посочената от нас обособена позиция;  

2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички 

изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(грешното се задрасква) следните подизпълнители:  

3.1. …………………………………………………………………………………….

  

3.2.…………………………………………………………………………………….

 (наименование на подизпълнителя и дела от поръчка който ще изпълни) 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП представяме декларация (свободен текст) от 

всеки подизпълнител, че е поел задължение да изпълни посочения по-горе дял от 

поръчката и ............................................ (други документи, подписани от 

подизпълнителите ако е приложимо): 

4. Декларирам, че съм съгласен да изпълня услугата в сроковете, 

предвидени от Възложителя в Документацията за участие по настоящата поръчка.  

5. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на 

договор към документацията за участие в процедурата. 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

6. Декларирам, че срокът на валидност на представената оферта е 

…………… календарни дни (не по-малко от 180 календарни дни, считано от крайния 

срок за получаване на офертите). 

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта 

и условията на труд. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

Прилагам: 

3. Документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е 

законния представител на участника). 

4. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя (документи на 

подизпълнителите, ако е приложимо). 

 

 

Дата : ___________  г.                               Подпис и печат :.............................  

(длъжност и име) 
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енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 
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Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
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 Образец № 3
2
 

 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
ГР. БЕЛОГРАДЧИК  3900 
УЛ.”КНЯЗ БОРИС I” №6 
 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на държавни и общински сгради на територията на гр.Белоградчик 

по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

                                                           
2
 Общ образец за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ................................................................................... 

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участника подава 

оферта) 

от 

УЧАСТНИК: ............................................................................................................................. 

ЕИК/БУЛСТАТ: ....................................................................................................................... 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ..................................................................... 

 

представлявано от: ……………………………………………………….,  

в качеството му на ……………………………………….......................  (посочва се 

заеманата длъжност: Управител/Представляващ обединение/Упълномощено лице) 

 

               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

          

               С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на 

обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на държавни и общински сгради на територията на гр.Белоградчик 

по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ................................................................................... 

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участника подава 

оферта) 

 

както следва:  

 

        1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, 

съобразно условията на документацията за участие, като предлагаме: 

 

            ОБЩА ЦЕНА
3
 за изпълнение на настоящата обществена поръчка 

(…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, 
съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС, 

формирана като сбор от предложените цени по дейности, както следва: 

 

 За Дейност 1: Оценка на съответствието на инвестиционния проект - 

(…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без 

ДДС
4
; 

 

 За Дейност 2: Строителен надзор – (…………………… - цифром лв. 

/…………………………… - словом/  без ДДС
5
;  

 

                                                           
3
 Общата цена, предложена от Участника не може да надхвърля максимално допустимата прогнозна 

стойност за съответната обособена позиция, посочена от възложителя;  
4
 Предложената стойност за Дейност 1 не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена от 

Възложителя за тази дейност; 
5
 Предложената стойност за Дейност 2 не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена от 

Възложителя за тази дейност; 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

       2. Предложените от нас цени по дейности, както и общата цена по т.1 за из-

пълнение на поръчката по съответната обособена позиция, са формирани на база 

следните единични цени
6
: 

2.1. Цена на кв.м. за извършване на оценка на съответствието на инвестицио-

нен проект  -  …………………. лв. без вкл. ДДС. 

2.2. Цена на кв. м. за упражняване на строителен надзор -   …………….лв. без 

ДДС. 

       3. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, 

качествено и срочно изпълнение на поръчката, в съответствие с действащата 

нормативна уредба.  

       4. Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, 

съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка. 

       5. Носим отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените от нас цени в процедурата. Съгласни сме, че при 

несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, приемаме 

Възложителят да приведе общата цена в съответствие с единичните цени.  

        6. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали 

в проекто-договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от 

страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи. 

 

 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията и техническата спецификация по процедурата. 

 

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си 

предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

 

Дата : ___________  г.                               Подпис и печат :.............................  

(длъжност и име) 
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2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

 

 

 

Образец № 3 – ОП8 

 

ДО 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
ГР. БЕЛОГРАДЧИК  3900 
УЛ.”КНЯЗ БОРИС I” №6 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на държавни и общински сгради на територията на гр.Белоградчик 

по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 -  „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

от 

УЧАСТНИК: ............................................................................................................................. 

ЕИК/БУЛСТАТ: ....................................................................................................................... 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ..................................................................... 

 

представлявано от: ……………………………………………………….,  

в качеството му на ……………………………………….......................  (посочва се 

заеманата длъжност: Управител/Представляващ обединение/Упълномощено лице) 

 

               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

          

               С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на 

обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор 

върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна 

ефективност на държавни и общински сгради на територията на гр.Белоградчик 

по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 -  „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

както следва:  

 

        1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, 

съобразно условията на документацията за участие, като предлагаме: 

 

            ОБЩА ЦЕНА
7
 за изпълнение на настоящата обществена поръчка 

(…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, 
съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС, 

формирана като сбор от единичните цени за всяка една от сградите, попадащи в 

обхвата на обособената позиция, предложени по-долу: 

 

 

Сграда: Стойност
8
, без вкл. ДДС: 

1. Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия; 
 

2. Сграда за държавната администрация - Гранично полицейско 

управление; 
 

3. Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура; 
 

4. Сграда на държавната администрация - Районно /полицейско/ 

управление; 
 

5. Сграда на държавната администрация - Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението; 
 

                                                           
7
 Общата цена, предложена от Участника не може да надхвърля максимално допустимата прогнозна 

стойност за съответната обособена позиция, посочена от възложителя;  
8
 Общата стойност за конкретната сграда не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена от 

Възложителя.  



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

6. Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна 

сграда; 

 

7. Сгради от образователната инфраструктура – НУ «Васил 

Левски» и «Младежки дом; 
 

 

       2. Предложените от нас цени за всяка конкретна сграда по т.1, както и общата 

цена, са формирани на база следните единични цени
9
: 

2.1. Цена на кв.м. за извършване на оценка на съответствието на инвестицио-

нен проект, в съответствие с изискванията на чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ  -  

…………………. лв. без вкл. ДДС. 

       3. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, 

качествено и срочно изпълнение на поръчката, в съответствие с действащата 

нормативна уредба.  

       4. Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, 

съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка. 

       5. Носим отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените от нас цени в процедурата. Съгласни сме, че при 

несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, приемаме 

Възложителят да приведе общата цена в съответствие с единичните цени.  

        6. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали 

в проекто-договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от 

страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи. 

 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията и техническата спецификация по процедурата. 

 

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си 

предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

                                                           

 



                                               

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

 

 

 

 

Дата : ___________  г.                               Подпис и печат :.............................  

(длъжност и име) 

 

Образец № 4
10 

 

ОПИС 

на приложените към офертата документи за участие в ред за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни 

работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и 

общински сгради на територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по 

осем обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично 

полицейско управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 
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Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в 

сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
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