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КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, 

ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

“Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни 

работи на обекти на територията на община Белоградчик”  по обособени позиции, 

както следва:  

Обособена позиция № 1 - „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение 

на мерки за енергийна ефективност на шест многофамилни жилищни сгради и 

общинска сграда за образователни и социални услуги   в гр. Белоградчик по ОПРР 

2014-2020 г. ; 

Обособена позиция № 2 – „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение 

на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на 

бул. Съединение в гр. Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37” 

 

Съгласувал: Рени Длъгнекова …(П)………………. 

                      /Юридически консултант/ 

(Налице еположен подпис, като същият е заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

Белоградчик, 2019 г. 
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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 – инж. 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 предстоящи 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, 

настоящата поръчка е разделена на две обособени позиции. 

 

3. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА  

Обект на поръчка: услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП; 

4. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

Предмет на настоящата поръчка е: „Осъществяване на строителен надзор при 

изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на община 

Белоградчик”  

Настоящата поръчка включва две обособени позиции, както следва:         

4.1. Обособена позиция №1 – „Осъществяване на строителен надзор при 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност на шест многофамилни жилищни 

сгради и общинска сграда за образователни и социални услуги   в гр. Белоградчик 

по ОПРР 2014-2020 г. ; 

Предметът на поръчката по Обособена позиция 1 включва избор на изпълнител за уп-

ражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи по отношение 

на обектите, включени в проекти, финансирани по ОПРР 2014-2020 г., както следва: 
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Обектите, включени в проект № BG16RFOP001-2.002-0022-C01 „Изпълнение на мерки 

за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Бе-

лоградчик”:  

1. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 1-3; 

2. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 26; 

3. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 27; 

4. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 28; 

5. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-

19; 

Обектите, включени в проект №BG16RFOP001-2.002-0023- C01 „Изпълнение на мерки 

за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда 

ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”: 

1. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-

30; 

2. Общинска сграда за образователни и социални услуги, находяща се в гр.Белоградчик, 

ул. „Княз Александър Батемберг” № 6. 

4.2. Обособена позиция №2 – „Осъществяване на строителен надзор при 

изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и 

рехабилитация на бул. Съединение в гр. Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37” 

Предметът на поръчката по Обособена позиция 2 включва избор на изпълнител за 

упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи по 

отношение на бул. "Съединение" от о.т. 37 до о.т. 28, по плана на гр.Белоградчик”. 

ВАЖНО: Настоящата поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции, като 

участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. 

5. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА   

5.1. Обособена позиция № 1  

Подобряването на енергийната ефективност на сградите в жилищния сектор е основна 

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

центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014 – 2020, процедура за предоставяне на 

БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2” и 

специфична цел на проекта на Община Белоградчик, по който се финансира и 

настоящата обществена поръчка.   
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С изпълнението на мерки за енергийна ефективност следва да се осигурят по-добри 

условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен ком-

форт и по-високо качество на жизнената среда, а на по-макро ниво, в духа и на общите 

цели на Приоритетна ос 2, проект №BG16RFOP001-2.002-0022-C01 от 21.03.2019 г. 

„Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жи-

лищни сгради в гр. Белоградчик”, и проект №BG16RFOP001-2.002-0023-C01 от 

18.03.2019 г. „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на много-

фамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социал-

ни услуги в гр. Белоградчик” – да допринесе за намаляване на потреблението на енер-

гия, емисиите на парникови газове, подобряване на средата на живот. 

Настоящата обществената поръчка има за непосредствена цел избор на изпълнител за 

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

връзка с обновяване за енергийна ефективност на шест многофамилни жилищни сгради 

на територията на гр. Белоградчик сграда публична общинска собственост за 

предоставяне на образователни и социални услуги. 

Изпълнението на предписаните задължителни мерки за енергийна ефективност в ще 

допринесе за:  

1. по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни 

сгради и намаляване на разходите за енергия; 

2. подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите;  

3. осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие 

Целевата група, с пряка заинтересованост от реализирането на дейностите по 

настоящата обществена поръчка, са домакинствата в жилищните сгради, попадащи в 

обхвата на обособената позиция, както и потребителите на образователната и социална  

услуга в лицето на граждани на общината и живущи извън нея. 

От реализацията на дейностите обаче ще се облагодетелстват и не само собствениците 

на самостоятелни обекти в сградите, но и живеещите в околните сгради, тъй като 

подобряването на външния облик и цялостната визия на обектите на интервенция ще 

създадат условия за по-добър живот, комфорт и повишаване качеството на жизнената 

среда. 

5.2. Обособена позиция № 2 

Целта на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция № 2 е в съответствие с 

Общинския план за развитие на Община Белоградчик за периода 2014-2020г., 

„Стратегическа цел 3: Осигуряване на конкурентни условия за усвояване и опазване 

потенциала на територията на община Белоградчик“ и по-конкретно Приоритетна 

област „Инфраструктурна база“, а именно изграждане и реконструкция на 

техническата инфраструктура и създаване на оптимални условия за развитие на 

икономиката, за подобряване на достъпа до пазари, за ограничаване на замърсяването 
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на околната среда. Постигането на резултати в тази насока е основно условие за 

генериране и поддържане на висок икономически растеж, за балансирано развитие и 

предпоставка за привличане и оползотворяване на местните, националните и 

чуждестранните частни инвестиции. 

 

 

6. СВЪРЗАНИ ПРОГРАМИ. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ  
6.1.Обособена позиция № 1  

Дейностите, включени в обхвата на Обособена позиция № 1  от  настоящата 

обществена поръчка по се осъществяват 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: BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ - 2“ и в рамките на Проект № BG16RFOP001-2.002-0022-

C01 „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр. Белоградчик”, и Проект № BG16RFOP001-2.002-0023-C01 

„Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна 

жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги 

в гр. Белоградчик” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., сключени между Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) – Главна дирекция „Градско и 

регионално развитие“  и Община Белоградчик, в качеството на Бенефициент.  

 

6.2. Обособена позиция № 2 

Финансирането на дейностите, включени в обхвата на Обособена позиция № 2 от 

настоящата поръчка се осъществява със средства от бюджета на Община Белоградчик. 

 

7. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 27 200,00 (двадесет и седем 

хиляди и двеста) лв. без ДДС, формирана като сбор от прогнозните стойности на всяка 

една от обособените позиции, разпределени както следва: 

Максимална прогнозна стойност на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 е в размер на  

23 700,00 двадесет и три хиляди седемстотин двадесет и три ) лева без ДДС, 

формирана както следва: 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 

1-3 в размер на 1 647,00 лева без ДДС; 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 

26  в размер на 834,00 лева без ДДС; 
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Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 

27 в размер на  1 880,00 лева без ДДС; 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 

28 в размер на  995,00 лева без ДДС; 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-

19; в размер на 4 344,00 лева без ДДС; 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30 

в размер на  11 545,00 лева без ДДС; 

Общинска сграда за образователни и социални услуги, находяща се в гр.Белоградчик, 

ул. „Княз Александър Батемберг” № 6  в размер на 2 455,00 лева без ДДС.  

 

Максимална прогнозна стойност на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 е в размер на 

3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

ВАЖНО: Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната стойност 

за съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

8. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Начин на плащане по Обособена позиция № 1: 

Възнаграждението ще се изплаща за всяка конкретно възложена сграда, съобразно 

предложените общи цени за отделните сгради в Ценовото предложение на участника, 

както следва: 

1.Авансово плащане - в размер до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на дого-

вора, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни от получаване на авансови средства 

по договори за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.002-0022-C01 и № 

BG16RFOP001-2.002-0023- C01, от УО на ОПРР, след предоставяне на фактура в ори-

гинал и обезпечение на авансово плащане под една от формите, регламентирани в чл. 

111, ал. 5 от ЗОП, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията следва да бъде в размер съ-

ответен на процента на авансовото плащане и се освобождава до три дни след връщане 

или усвояване на аванса. Авансовото плащане (ако е приложимо) се приспада от 

окончателните плащания пропорционално на стойността им за всяка от възложе-

ната/ните сграда/и; 

 

2. Окончателно плащане - в размер на останалата част от стойността на договора, 

съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, неразделна 

част от договора, в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване 

на констативен протокол за одобрение на изпълнението на договора, след издаден Акт 
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15  за всяка една от сградите, предаден окончателен доклад  и представяне на ориги-

нална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка от възложената/ните сграда/и. 

 

Начин на плащане по Обособена позиция № 2: 

Възнаграждението ще се изплаща както следва 

1. Авансово плащане -  35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на договора, 

платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора, 

представяне  на  данъчна фактура и обезпечение на авансово плащане под една от 

формите, регламентирани в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията следва да бъде в размер съответен 

на процента на авансовото плащане и се освобождава до три дни след връщане или 

усвояване на аванса. 

2. Окончателното плащане в размер на останалата част от стойността на договора, 

платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след: 

- приемане на строежа и подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Образец 15); 

- представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад и Технически паспорт на 

строежа (ако е приложимо);  

-подписването на приемно-предавателен протокол за изпълнението по Договора; 

- представяне на данъчна фактура за дължимата сума. 

 

9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА –  

9.1.Срок за изпълнение на поръчката за Обособена позиция 1:   

Срокът за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция 1 започва да 

тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и оп-

ределяне на строителна линия и ниво (Образец 2) на първата сграда и приключва с 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Об-

разец 15), актуализиран технически паспорт и предаден окончателен доклад за всички 

сгради. 

 

9.2. Срок за изпълнение на поръчката за Обособена позиция 2:   

Срокът за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция 2 започва да 

тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и оп-

ределяне на строителна линия и ниво (Образец 2а)  и приключва с подписване на Конс-

тативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15), 

актуализиран технически паспорт предаден окончателен доклад. 

 

   

10. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА -  
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Място на изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 е на територията на гр. 

Белоградчик – конкретния административен адрес на всяка сграда, включена в 

обособената позиция. 

Място на изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2 е бул. „Съединение” в 

гр. Белоградчик.   

 

 

 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

II.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Предметът на настоящата поръчка по тази обособена позиция включва упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за 

енергийна ефективност на шест многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик и 

общинска сграда за образователни и социални услуги  по ОПРР 2014-2020 г., а именно:   

 

1. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 1-3; 

2. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 26; 

3. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 27; 

4. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” 

№ 28; 

5. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-

19; 

6. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-

30; 

7. Общинска сграда за образователни и социални услуги, находяща се в гр.Белоградчик, 

ул. „Княз Александър Батемберг” № 6.  

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 дейността, както следва:  

 

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 съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продук-
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ти, Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строи-

телни продукти в строежите на Република България, в актуалните им редакции, 

както и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната 

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 законовите 

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 про-

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

 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, в срок до 30 календарни дни от влязло в 

сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този прото-

кол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката 

уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионал-

ната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената запо-

ведна 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, 
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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.  

 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 
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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 

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 осигурява 

необходимите актове/протоколи/разрешителни и одобрения/съгласувания от държавни 

контролни органи по време на строителството. Всички дължими такси за издаване на 

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

ти/действия по време на строителството се заплащат от възложителя. 
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По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до пре-
даване 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. 
 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изпълнителят предоставя на възложителя:  

• 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 5 (пет) екземпляра, всеки от кои-

то 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 2  

Предметът на настоящата поръчка по тази обособена позиция включва упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи на обект „Реконструкция и 

рехабилитация на бул. Съединение в гр. Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37”. За да се га-

рантира законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи и въвеждане 

в експлоатация на посоченият обект, Възложителят поставя следните изисквания за 

изпълнение на дейността, както следва:  

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в 

инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези 

произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото 

законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта 

на строителството в Република България. 
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Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията 

на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, като се изпълняват най-малко 

следните дейности, разпределени в две основни групи: 

Основни дейности: 

1) упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР съгласно 

одобрения инвестиционен проект и изискванията на нормативните актове: 

1.1. контрол и сравнение на изпълняваните работи спрямо обхвата и съдържанието 

на инвестиционния проект; 

1.2. контрол и сравнение на изпълняваните работи спрямо предвижданията на 

приложимото действащо законодателство. 

2) проверка на изпълнените СМР и подписване на протоколи за приемане на 

изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя на СМР  

2.1. присъствие на обекта и наблюдение и контрол относно текущо изпълнявани 

количества и видове работи; 

2.2. в резултат на изпълнението на под-дейност 2.1., както и с оглед резултатите от 

изпълнение на работите в рамките на дейност 1 – обстоен преглед на предоставените от 

изпълнителя на СМР актове, и в случай на съответствие извършените работи тяхното 

подписване. 

3) осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 3, преди, по време на строително-монтажните дейности и 

след тяхното завършване: 

3.1. съставяне на актове и протоколи преди започване на СМР; 

3.2. съставяне на актове и протоколи по време на СМР; 

3.3. съставяне на актове и протоколи след завършване на СМР. 

4) контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-

монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях: 

4.1.предварително детайлно запознаване с разпоредбите на приложимото 

действащо законодателство, както и съдържанието на одобрените проекти; 

4.2. в резултат на под-дейност 4.1., както и във връзка с постоянното присъствие на 

представители на изпълнителя на обектите – създаване и прилагане на система за 

контрол по опазване на околната среда. 

5) контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно 

изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието 

на строителните продукти. В тази връзка извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 

2 ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти, които се влагат в отделните 

обекти от строежа, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на 

наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: 

техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в 

представените от Изпълнителя на СМР сертификати и протоколи от изпитвания, със 

заложените в одобрения инвестиционен проект технически показатели характеристики, 

както и с техническата документация за продуктите от офертата на Изпълнителя на 
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СМР (ако е приложимо) и от подробните количествено-стойностни сметки за обекта в 

състава на строежа: 

5.1. предварително детайлно запознаване с офертата на Изпълнителя на СМР във 

връзка с изпълнението на дейността; 

5.2. в резултат на под-дейност 5.1., както и във връзка с постоянното присъствие на 

представители на изпълнителя на обектите – контрол върху съответствието на 

влаганите материали и продукти както спрямо приложимото действащо 

законодателство, така и договора с Изпълнителя на СМР. 

6) актуализира и/или изготвя нов технически паспорт на строежа, съгласно 

изискванията на Наредба № 5/28.12.2006г. Техническите паспорти се предават на 

Възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с 

електронен носител във формат “doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. 

Електронното копие се представя на CD или друг електронен носител: 

6.1. актуализация на съществуващия технически паспорт на строежа; 

6.2. съставяне на нов технически паспорт на строежа. 

7) 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; 

7.1. следене за правилното спазване на технологичната последователност при 

изпълнение на СМР за строежа на база на договора с изпълнителя на СМР, както и 

добри строителни практики; 

7.2. вписване в заповедната книга на заповеди в случаите, в които СМР се 

отклонява от последователността, произтичаща от договора с изпълнителя на СМР 

и/или добрите строителни практики. 

8) постоянно следене относно спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. 

приложенията), както и следене за отклонения от тях и своевременно докладване на 

възложителя относно всякакви отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на 

работите. Изискване на мерки от страна на изпълнителя по договора за СМР за 

коригиране на отклоненията, както и контрол върху спазването на тези мерки и при 

необходимост докладване относно последното. 

8.1. предварително подробно запознаване със съдържанието на предложения от 

страна на Изпълнителя на СМР графици, както и в случай на приложимост – 

актуализираните такива; 

8.2. контрол върху спазването им съобразно реалния прогрес на СМР и при 

необходимост информиране на Възложителя. 

Съпътстващи дейности: 

• осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона 

за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него; 

• недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството; 

• осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, 
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проверките, свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрените инвестиционни 

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

• проверява за присъствието на авторския надзор по съответните части на 

техническите проекти по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, 

както и контролира (ако е приложимо) съответствието на работните чертежи и детайли 

с разпоредбите на действащото законодателство и договора с изпълнителя на СМР, 

както и в приложимите случаи – с други участници в строителството и/или 

заинтересовани лица; 

• дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на 

решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти /след 

предварително съгласуване с Възложителя/; 

• обсъжда с авторите на проектите и изпълнителя на СМР възникналите проблеми 

във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на 

строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението; 

• при необходимост изготвяне оценка за съответствие за съществени изменения на 

инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ; 

• изисква изготвянето на екзекутивна документация и други технически 

документации по изпълнение на СМР от Изпълнителя на СМР; 

• подписва съвместно с авторите на проекта и с Изпълнителя на СМР изготвената 

екзекутивна документация и нейното представяне пред органите, съгласно чл. 175 от 

ЗУТ; 

• съдейства на Възложителя, след завършването на строително-монтажните 

работи и приключване на приемните изпитвания (когато са приложими), да направи 

(регистрира) искане за въвеждането на строежа в експлоатация, като се представя 

окончателният доклад и други документи съгласно изискванията на ЗУТ; 

• изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, 

след приключване на строителните и монтажни работи. Докладът се представя на 

хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен 

носител във формат „.pdf“ и “.doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на 

доклада се представя на CD или друг електронен носител;  

• присъства на всички заседания между участниците в строителния 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, съставените документи (актове), 

както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за 

решаването им; 

• контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на 

строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторските им право и не 

допуска действия от страна на Изпълнителя на СМР, които биха довели до неспазване 

на изработения от проектантите, съгласуван и одобрен инвестиционен проект на 

строежа     

• взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя 
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• изготвя писмени констатации, които представя на Възложителя, ако възникне 

необходимост от промени във видовете работи на съответния строеж/обект, във връзка 

с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на 

проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от изпълнителя/ите 

на СМР. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта 

от възникналите промени; 

• организиране на работни срещи м/у изпълнителя на строежа, консултанта и 

възложителя за решаване на възникнали проблеми. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Изпълнителят предоставя на Възложителя: 

• Актуализиран или издаден нов технически паспорт на строежа, за който 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 строежа за който е 

упражнил строителен надзор по време на строителството.  

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

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

1. В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка има право да участва 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обеди-

нения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на ЗОП, Пра-

вилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и поставените та-

кива от Възложителя. 

2. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да 

представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 

- определяне на партньор, който да представлява обединението, за целите на об-

ществената поръчка 

- Гарантиране, че всички членове на обединението са солидарно отговорни, заед-

но и поотделно за изпълнение на договор; 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
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3. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване 

на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между 

участниците в обединението. Когато в договора за създаването на 

обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 

условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, 

участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 

4. Когато не е приложено в офертата копие от документ за създаване на обединението, 

Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените 

оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

Забележка: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда 

изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 

изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. 

5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с крите-

риите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, вклю-

чени 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. 

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

може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателст-

вото на държавата, в която е установен. Ако за доказване критериите за подбор (раздел 

III.3.) клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателст-

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

7. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

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

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

9. В процедура за 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 една и съща процедура. 

 

III.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ 
 

A) ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСНИЦИТЕ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБО-

СОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
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Основания за отстраняване 

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, когато: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, 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, 321а и чл. 

352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, 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 кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

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 предоставил 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 решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

1.7. е налице конфликт на интереси, 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 кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. 

1.9. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 
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1.10. е сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

1.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или 

на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

1.12. е опитал да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 

 

ВАЖНО: 

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

нен от процедурата, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в със-

тояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължа-

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

2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 и 1.12 се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни 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 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; 
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 при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за коопера-

циите;  

 при сдружения – членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 

3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

 при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нес-

топанска цел; 

 в случаите по т. 1.1 – 1.7 - и прокуристите, ако има такива; 

 за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контроли-

рат кандидата или участника съгласно законодателството на държвата, в която 

са установени. 

Когато изискванията по т.1.1, 1.2, 1.7 и 1.12 се отнасят за повече от едно лице и за тях 

няма различие по отношение на обстоятелствата, ЕЕДОП може да се подпише само от 

едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверност-

та на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. Кога-

то е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелст-

вата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т.1.1, 1.2, 

1.7 и 1.12 се попълват в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. В случаите, 

когато се подава един ЕЕДОП обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се 

съдържат само в ЕЕДОП, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да предс-

тавлява съответния стопански субект.  

3. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за 

физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 

юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. 

4. Kогато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по т. 1.1, 1.2, 1.7 и 1.12 се отнасят и за това физическо лице. 

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

5.1. Пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;  

5.2. Три години от датата на:  

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е 

отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" от ЗОП;  

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, освен ако в акта е 

посочен друг срок;  
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в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва 

наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по т.1.5, буква "а" 

се включват в списък, който има информативен характер. 

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 отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че: 

6.1.1. Е погасил задълженията си по т.1.3., включително начислените лихви и/или глоби 

или че те са разсрочени, отсрочени, обезпечени; 

6.1.2 Е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вре-

ди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

6.1.3. Е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, ор-

ганизационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпле-

ния и нарушения;  
6.1.4. Е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228,, ал. 3 или чл. 245 от Ко-

декса на труда; 

6.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните доку-

менти: 

6.3. По отношение обстоятелствата по т.6.1.1 и т.6.2.1 – документ за извършено пла-

щане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията 

са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, 

заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

6.4. По отношение на т.6.1.3. – документ от съответния компетентен орган за потвър-

ждение на описаните обстоятелства;  

7. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за 

приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства 

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

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

8. На основание чл.166, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) консул-

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



    
 

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.002-0022-C01 „Изпълнение на мерки за пови-шаване 

енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, и проект № BG16RFOP001-2.002-0023- C01 

„Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за 

предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, който 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 ОПРР 2014-

2020 г. ” 

 

или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители 

и/или доставчици на машини, съоръжения, техническо оборудване, както и свър-

заните с тях лица по смисъла на Търговския. 

Деклариране на липсата на основания за отстраняване 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване 

чрез предоставяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) информацията се посочва в съответните раздели на Част ІІІ „Основание 

за изключване“, както следва: 

 За обстоятелствата по т. 1.1 и 1.2 (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) в част III, 

раздел „А“, участникът следва да предостави информация относно присъди за следните 

престъпления: 

а. участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

б. корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

в. измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

г. терористични  престъпления  или престъпления,  които  са  свързани  с  терористични 

дейности – по чл. 108а от НК; 

д. изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК и 

по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

е. детски труд или други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а – 159г от НК. 

 

В част III, раздел „Г“, участникът следва да предостави информация относно присъди 

за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217 и чл. 254а – 260 от НК. 

 

В част III, раздел „В“, поле 1, участникът следва да предостави информация относно 

присъди  за  престъпления  по  чл.  172  и  чл.  352 – 363е  от  НК.   

 

Участниците  посочват  информация  за  престъпления,  аналогични  на  посочените  в  

т. 1 при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

 За обстоятелствата по т. 1.3 (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, 

раздел „Б" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 1.4 (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, 

раздел „В" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 1.5 (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, 

раздел „В" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 1.6 (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) в част III, раздел „Г" от 

еЕЕДОП, участникът следва да предостави информация относно извършени нарушения 

по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 

245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата мигра-

ция и трудовата мобилност или аналогични задължения; 

 За обстоятелствата по т. 1.7 (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се попълва част III, 
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раздел „В" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 1.8 (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) се попълва част III, 

раздел „В" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 1.9 (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП) се попълва част III, 

раздел „В" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 10 (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел 

„В" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 11 (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел 

„В" от еЕЕДОП; 

 За обстоятелствата по т. 12 (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел 

„В" от еЕЕДОП. 

 

Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на някое от обстоятелствата по т. 1 - 12 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са 

приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не 

е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон.  

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, при подаване на 

оферта, участникът декларира липсата на обстоятелството чрез представяне на 

еЕЕДОП в съответствие с чл. 67 от ЗОП (информацията относно горепосоченото 

обстоятелство се попълва в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП). 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице 

обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: 

а. Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение 

на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява 

физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е 

заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

б. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани 
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с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето по б. „а“ е станало съдружник, притежава дялове или 

е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от 

длъжност. 

Информация относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 69 от 

ЗПКОНПИ се декларира в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП. 

Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП за всеки един от 

участниците в обединението следва да се представи отделен ЕЕДОП. При необходи-

мост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава 

и за обединението. 

Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необ-

ходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществя-

ват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на т. 2, незави-

симо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.  

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 липсата 

на основания за отстраняване.  

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 

информация все още е актуална. 

 

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 е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

б) правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и тру-

дово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международно-

то екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от 

ЗОП; 
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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. Участници, които са свързани лица;  

5. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включител-

но за форма, начин и срок. 

 

III.3. КРИТЕРИ ЗА ПОДБОР  

 

III.3.А) КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз /удостоверение за упражняване 

на строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1, т. 1 от ЗУТ за упражняване на кон-

султантска дейност за упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ, 

а за чуждестранни лица - документ, удостоверяващ правото да извършват такава дей-

ност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на 

друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространст-

во.        

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

ветствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на еЕЕДОП (образец 2), 

попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Год-

ност, т.1; 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Валиден лиценз /удостоверение за упражняване на консултантска дей-

ност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или 

еквивалент документ (заверено копие). 
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверя-

ващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – 

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

Европейското икономическо пространство. 

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще 

извършва  дейности по осъществяване на строителен надзор, то този подизпълнител 

също трябва да притежава изискваният валиден лиценз/удостоверение за упражняване 

на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да 

извършва такава дейност. 

Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, 

които са пряко ангажирани с изпълнение дейности по осъществяване на строителен 
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надзор съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица за извършване на 

дейности по строителен надзор, то тези лица също трябва да притежават изискваният 

валиден лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за 

упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или 

еквивалент. 

 

Икономическо и финансово състояние 

2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговор-

ност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за строеж четвърта катего-

рия, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проекти-

рането и строителството. 

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 

не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се ус-

тановява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна заст-

раховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Ев-

ропейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо прос-

транство. 

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

ветствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на еЕЕДОП (образец 2), 

попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б – Год-

ност, т.5; 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговор-

ност” на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за строеж четвърта 

категория или еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не 

са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. 

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи 

горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово 

състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

 

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще 

извършва дейности по осъществяване на строителен надзор, то този подизпълнител 

също следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 
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Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, 

които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

Когато участникът се позовава на трети лица за осъществяване на строителен надзор, 

то третите лица също следва да притежават валидна застраховка „Професионална 

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

ЗУТ. 

 

Технически и професионални способности 

 

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически 

възможности и квалификация, както следва: 

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на пода-

ване на офертата, поне 1 /една/ услуга, с предмет и обем, идентична или сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка.  

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

извършване на услуги за упражняване на строителен надзор.  

 

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

ветствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 2), 

попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Тех-

нически 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 обществената по-

ръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват извършената услуга. 

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. 

В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица за изпълнение на по-

ръчката, то изискването се отнася и за тези лица. 
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2. Участниците в процедурата следва да прилагат система за управление на качест-

вото, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалент, с 

обхват „упражняване на строителен надзор“. 

В случай, че участникът е обединение, изискването се отнася за члена/членовете, кой-

то/които ще извършва/т дейностите по строителен надзор. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част 

IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандар-

ти за екологично управление“).  

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Мно-

гостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за ак-

редитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съглас-

но чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съот-

ветствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга 

държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал въз-

можност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

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

горепосочените критерии за подбор се доказва от обединението – участник, а не от вся-

ко 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 обединението. 

 

III.3.Б) КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз /удостоверение за упражняване 

на строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1, т. 1 от ЗУТ за упражняване на кон-

султантска дейност за упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ, 

а за чуждестранни лица - документ, удостоверяващ правото да извършват такава дей-

ност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на 

друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространст-

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

ветствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на еЕЕДОП (образец 2), 

попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Год-

ност, т.1; 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Валиден лиценз /удостоверение за упражняване на консултантска дей-

ност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или 

еквивалент документ (заверено копие). 
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверя-

ващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – 

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

Европейското икономическо пространство. 

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще 

извършва  дейности по осъществяване на строителен надзор, то този подизпълнител 

също трябва да притежава изискваният валиден лиценз/удостоверение за упражняване 

на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалент. 

Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, 

които са пряко ангажирани с изпълнение дейности по осъществяване на строителен 

надзор съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица за извършване на 

дейности по строителен надзор, то тези лица също трябва да притежават изискваният 

валиден лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за 

упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или 

еквивалент, 

 

Икономическо и финансово състояние 

 

2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговор-

ност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за строеж трета категория 

съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството. 

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 

не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се ус-

тановява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна заст-

раховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Ев-

ропейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо прос-
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транство. 

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

ветствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на еЕЕДОП (образец 2), 

попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б – Год-

ност, т.5; 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговор-

ност” на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за строеж трета ка-

тегория или еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са 

достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. 

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи 

горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово 

състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще 

извършва дейности по осъществяване на строителен надзор, то този подизпълнител 

също следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, 

които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

Когато участникът се позовава на трети лица за осъществяване на строителен надзор, 

то третите лица също следва да притежават валидна застраховка „Професионална 

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

ЗУТ. 

 

 

Технически и професионални способности 

 

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически 

възможности и квалификация, както следва: 

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на пода-

ване на офертата, поне 1 /една/ услуга, с предмет и обем, идентична или сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка.  

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

извършване на услуги за упражняване на строителен надзор. 

 

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

ветствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 2), 
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попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Тех-

нически 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 обществената по-

ръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват извършената услуга. 

 

2. Участниците в процедурата следва да прилагат система за управление на 

качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008(2015) или 

еквивалент, с обхват „упражняване на строителен надзор“. 

В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще 

извършва/т дейностите по строителен надзор. 

 

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част 

IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“).  

 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано 

по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служ-

ба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съг-

ласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в 

друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуря-

ване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е ня-

мал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

 

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

горепосочените критерии за подбор се доказва от обединението – участник, а не от вся-

ко 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 обединението. 
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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 физи-

чески и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, неза-

висимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, поста-

вени от Възложителя. По отношение на критериите, вързани с професионална компе-

тентност и опит участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица САМО 

ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необхо-

дим този капацитет.            

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

же, 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 крите-

рии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и 

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

трето лице следва да бъде представен самостоятелен ЕЕДОП. Възложителят ще изиска 

от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на изисква-

нията на чл.65, ал.4 ЗОП поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора 

за обществена поръчка.  

Когато участник е посочил, че ще ползва капацитета на трети лица на основание чл. 67, 

ал.2 от ЗОП – за всяко от лицата се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа инфор-

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

 

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 съобразно 

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

цията относно критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване. Възло-

жителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията, посочени в 

настоящата документация поради промяна в обстоятелства преди сключване на дого-

вора за обществена поръчка. 
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Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява и за него 

са налице основания за отстраняване от процедурата, поради промяна в обстоятелства-

та преди сключване на договора за обществена поръчка. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

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

дена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз 

основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, кой-

то 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 общес-

твена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 

условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в проце-

дурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на 

дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията заедно с копие на дого-

вора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тях-

ното сключване. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
 

ВАЖНО: Участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка, ако 

не отговаря на някое от горепосочените изисквания относно основания за отстра-

няване и критерии за подбор.  

 

 

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

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

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

обявените от възложителя условия и изисквания на обществената поръчка, на настоя-

щата документация, на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, към които прилагат и информация относно липсата 

на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.  

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

нието, 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 завер-

ка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригина-

ла“. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участни-

ка 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. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор. 

 

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-
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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. 
 

IV.2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА - УКАЗА-

НИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСО-

БЕНИ 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 

като срок за представяне на офертите. 

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

сочват: 

 Наименованието на участника; 
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 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. 2 и 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.3 от ППЗОП когато участник подава оферта за повече от една обо-

собена позиция, в опаковката, за всяка от позициите се представят поотделно комплек-

тувани документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с 

надпис: „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, 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.Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за 

участника, попълнен и представен в съответствие с изискванията на закона и условията 

на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединени-

ето, когато не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ре-

сурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката – попълва се Образец 2 от нас-

тоящата документация. 

Участниците следва да попълнят тези раздели от еЕЕДОП, 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. 6.3 и 6.4  от насто-

ящата 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) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите специфика-

ции и изискванията на възложителя – Образец № 3 от настоящата документация; 
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б) 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 – Образец № 4 от настоящата документация; 

в) Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага 

от предмета на поръчката; 

3.5. Опис на представените документи – Образец 1 от настоящата документация; 

3.6. Ценово предложение за съответната обособена позиция, съдържащо предложе-

нието на участника относно цената за изпълнение на поръчката – Образец 5 от настоя-

щата документация. Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан неп-

розрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При подаване на оферта 

за повече от една обособена позиция, на плика следва да се посочи и позицията, за 

която се отнася. 

В своето Ценово предложение за Обособена позиция 1 - Образец № 5 - ОП 1, всеки 

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

цени за всяка един от обектите, 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, както и разбивка на цени по 

дейности. 

ВАЖНО: Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната стойност 

за съответната обособена позиция, както и цени, надхвърлящи общите прогнозни 

стойности за отделните обекти ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата.  

 

В своето Ценово предложение за Обособена позиция 2 - Образец № 5 – ОП 2, всеки 

участник следва да предложи обща цена, 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, 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. 
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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. 

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 – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБО-

СОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодна оферта по критерий: „най-ниска цена“. 

        

VI. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

VI.1. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗАРАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕР-

ТИТЕ – ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
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 На основание чл.103 от ЗОП след изтичане на срока за подаване на оферти Възложите-

лят ще назначи Комисия за разглеждане и оценка на офертите.  
 

 

Публична част 

 

Получените оферти ще се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и предста-

вители на средствата за масово осведомяване.  
Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповес-

тява тяхното съдържание. Най-малко трима от членовете на комисията подписват т 

предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови па-

раметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Публичната част от заседанието на комисията прик-

лючва след извършването на тези действия. 

 

Непублична част 

 

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състоя-

ние 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. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 
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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.  

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на 

офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва инфор-

мацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеж-

дане на процедурата. 

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на въз-

ложителя, не се отваря. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 

ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на ку-

пувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата 

по чл. 54, ал. 1 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.4 и ал. 5 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.  

VI.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ – ОБЩО ЗА 

ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 



    
 

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.002-0022-C01 „Изпълнение на мерки за пови-шаване 

енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, и проект № BG16RFOP001-2.002-0023- C01 

„Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за 

предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, който 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 ОПРР 2014-

2020 г. ” 

 

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 включително за 

третите лица и подизпълнителите, ако има такива:  

За доказване липсата на основания участникът, избран за изпълнител, представя: 

 За обстоятелствата по Раздел III.2., т.1. 3. – удостоверение за липса на задъл-

жения от общината по седалището на възложителя и на избраният изпълни-

тел; 

 За обстоятелства по Раздел III.2., т.1.6. – удостоверение от органите на Из-

пълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;  

 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 съответ-

ния 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 обстоятелст-

ва, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съг-

ласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно 

значение, участникът представя официално заявление, направено от компетентен 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; 

3. Извърши съответната регистрация, представи документи или изпълни изискване 

съобразно чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, ако е приложимо; 

ВАЖНО: Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физи-

чески и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за да-

нъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съг-

ласно 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  
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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 ПО-

ЗИЦИИ 

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. След подписване на договора избраният изпълнител следва да представи гаранция за 

обезпечение на авансовото предоставените средства в размер съответен на процента на 

авансовото плащане. Гаранцията се освобождава до три дни след връщане или 

усвояване на аванса. 

 

3. Гаранцията може да се предостави в една от следните форми: 

 Парична сума; 

 Банкова гаранция; 

 Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя;  

 

4. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранция за изпълнение. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съд-

ружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  
 

5. Когато гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция, последната 

може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант; 
 

6. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната сметка 

на община Белоградчик: 
БАНКА: клон/ офис: от Интернешънъл Асет Банк, клон Видин, офис Белоградчик 

BIC код на банката: IABGBGSF  

IBAN: BG36IABG74963300270100 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочено следното: 

 6.1. За Обособена позиция № 1 следва да бъде посочено наименованието на общест-

вената поръчка, номера на обособената позиция, както и договор за БФП № 

BG16RFOP001-2.002-0022-C01 и договор за БФП № BG16RFOP001-2.002-0023-C01; 
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6.2. За Обособена позиция № 2 следва да бъде посочено наименованието на обществе-

ната поръчка, както и номера на обособената позиция. 

7. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея 

следва изрично да е посочено наименованието на обществената поръчка и да е записа-

но, че: 
- е безусловна и неотменима; 

- е в полза на възложителя; 

е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след крайния срок за изпълнение 

на договора за обществена поръчка; 

 

8. 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. 

 

9. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

 

10.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълне-

ние се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 
 

11.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 прави-

лата 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“.  

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  

от ЗОП ще се предоставят чрез публикуване на Профила на купувача, в 

срок от три дни от получаване на искането.  
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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 връчено 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 

участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведо-

мят 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. 

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 ПОЗИ-

ЦИИ 



    
 

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.002-0022-C01 „Изпълнение на мерки за пови-шаване 

енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, и проект № BG16RFOP001-2.002-0023- C01 

„Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за 

предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, който 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 ОПРР 2014-

2020 г. ” 

 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците 

за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, 

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 - 2“; Мето-

дически 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. 
 

 

 


