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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), е Кметът на Община Белоградчик.
2.Адрес на профила на купувача: www.belogradchik.bg.
3.Обществената поръчка се възлага на основание решение на Кмета на Община Белоградчик
за откриване на процедура чрез публично състезание, на основание чл.18, ал.1, т.12 във
връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждането на
обществената поръчка, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
подзаконовите актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни
нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
Възлагането на обществената поръчка е основано на принципите на публичност и
прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на
дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на
изискванията на Възложителя.
4. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на СМР за обект
„Обновяване на площад "Възраждане, гр. Белоградчик“ . Съгласно издадено и влязло в
сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква
„Д“ във връзка с буква „Г“ от ЗУТ.
Основната цел на поръчката е реализация на инвестиции в градската среда на територията на
град Белоградчик. Разработеният проект „Обновяване на площад "Възраждане, гр.
Белоградчик", е в рамките на УПИ VIII 1889 „за площад“, кв. 72, по плана на гр. Белоградчик,
с площ 7727 кв.м. Местата за сядане ще бъдат изградени от стоманобетон с дървени скари за
сядане. Съществуващата сцена се запазва, настилката ще бъде подновена. По северната
граница на площадното пространство със съществуващия паркинг се предвижда поставянето
на паркинг ограничители. По същата граница се предвижда и тактилна ивица, предвидена на
съответното отстояние от ръба на бордюра, индикираща границата на пешеходното
пространство с пътно платно. Съществуващият гранитен бордюр към пътното платно ще бъде
запазен, като се предвижда скосяване в зоните на пешеходните алеи. Предвижда се ремонт на
същестуващи и изграждане на нови рампи за достъп, както и монтиране на необходимите
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парапети. В югоизточната част се предвижда изграждането на нова обходна алея,
обезпечаваща достъпността от централното площадно пространство до изгледните нива.
Настилката ще се изпълни с бетонови плочи върху добре заравнени и уплътнени фракции
чакъл и пясък със скрит бордюр от едната страна и подпорна стена от другата. В най-южната
част на имота има изгледна площадка, където се предвижда ситуирането на кът за отдих с две
перголи и телескоп за наблюдение на Белоградчишките скали – основна атракция на града.
Предвиждат се нови пейки от метал и дърво, кошчета от мозайка и метал, мозаечни кашпи,
перголи с пейки. Предвижда се ремонт на съществуващите клоцове в северозападната част на
площада в т.ч. премахване на съществуващата мозаечна мазилка, направата на нова такава.
Ще бъде възстановена площадката свързваща плочопътеката с паметника и стълбището към
фонтана. В обхвата на проекта не се засяга съществуващия паметник и пространството около
него! Настилките около и в самия фонтан ще бъдат подменени, както и хидроизолацията.
Южно от фонтана има съществуваща алея, чиято настилка е здрава и ще бъде запазена.
Предвидени са дейности по озеленяване на околните пространства, които включват:
подготовка на терена и внасяне на хумус; засаждане на тревна, храстовидна и дървестна
растителност, съгласно одобрената технология и на посочените места; укрепване на
засадената растителност; санитарна оформяща резитба на съществуваща растителност;
почистване на обекта. Съгласно изготвения проект по част „Конструктивна“ се предвиждат
следните мероприятия по изграждане и ремонт на съоръжения. Проекта по част
„Електрическа“ има за цел да се проектира ново парково осветление с енергоефективни и
дълготрайни осветители. Парковото осветление ще се реализира с нови LED осветителни тела
монтирани на стълбове 4,5м и 3,5м, които се монтират на бетонов фундамент с анкерна група
и фланец. В зоната на площада, където площа е по-голяма са предвидени по-високите
стълбове, а в периферията по-ниските. Осветителите са с електрическа мощност 60W, 220V,
50Hz. Светодиодните осветители са характеризират с много ниска консумация на
електроенергия и дълъг експлоатационен живот, което ги прави изключително подходящи за
осветление на открити големи пространства.
Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация, посочени по-долу в
настоящата документация.
Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част
„Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка.
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Важно!
На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа
оценка или техническо одобрение се допълва с думите „или еквивалентно/и"!
Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
5. Място за изпълнение на поръчката:
Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Белоградчик, Област Видин.
6. Срок за изпълнение на поръчката: до 300 ( триста) календарни дни. Срокът за
изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на подписване на
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.
РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за
обществената поръчка. Приложените към документацията образци са задължителни за
участниците, като последните не могат да ги променят или допълват.
Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се
доказва с изрично пълномощно.
Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява
обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност,
когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се прилага
копие от документ, със следната информация:
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 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на обединението.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи
само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може
да участва само в едно обединение.
Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), не могат да
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите 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 основания за отстраняване от процедурата.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото
състояние, техническите и професионалните способности. Когато участникът се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси,
като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, когато:
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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, 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 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.
2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в
който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. 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. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на
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негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят и за това физическо лице.
3. т.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната
приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
Наличието или липсата на обстоятелства по т. 1 се декларират като участникът попълва
съответните раздели на Част III „Основание за изключване“ на Единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП)
4. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП.
5. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл.58 от ЗОП.
Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Последното се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията
за отстраняване.
6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
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;
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"; б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6, освен ако в акта е посочен друг срок.
В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури доказателства за
наличие на основания за отстраняване.
Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или
не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка,
поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в
документацията;
участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително
обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани
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с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;
кандидати или участници, които са свързани лица;
кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят
на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;
участници, за които е налице обстоятелство по 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;
участници, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
7. Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или
участникът може да докаже, че:
 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения.
 е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на
труда.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
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В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства, се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за
класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се
намира процедурата. Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт
съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден
актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма
право да използва предвидената в чл.56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с
присъдата или акта.
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на
обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Съгласно 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 (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), “на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях
лица се забранява пряко и/или косвено: „участие в процедура по обществени поръчки по
Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от
характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим“, освен ако не са налице изключенията, посочени в чл.4 от
същия нормативен акт. Декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП
на част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване…“/.
Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ):(1) 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
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контролирано от нея юридическо лице.(2) Забраната за участие в 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, се
прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава
дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването
му от длъжност.
Наличието или липсата на тези обстоятелства се декларират като участникът попълва раздел
Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на Част III
„Основание за изключване“ на Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП).
Уточнение: Когато за участника не са налице основанията по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и по чл. 69 от ЗПКОНПИ се маркира отговор „Не”. В случай, че за
участник е налице едно или повече от основанията по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (
или изключенията) или по чл. 69 от ЗПКОНПИ се маркира отговор „Да” и под него се
записва/т съответното/ите основание/я.
Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните
изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване
на възможността им за изпълнение на поръчката.
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 обединението.
При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в
заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на
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съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и
за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част
от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА
УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя
(ЦПРС) за изпълнение на строежи от четвърта група, четвърта категория и да има издадено
удостоверение от Камарата на строителите в Република България или еквивалент, а за
чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата
членка, в която са установени. Съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП „ 7. „Държава членка" е всяка
държава - членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство“.
Удостоверяване: Изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за
подбор, раздел А: Годност. При подаване на офертата участниците попълват само съответния
раздел в електронен ЕЕДОП.
Доказване: Изискването се доказва с копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС
към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която
попада обекта на обществената поръчка или еквивалент.
Преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя заверено
копие на посочения документ. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да
представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от
компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на
участника в съответен регистър на тази държава. При сключването на договор, избраният за
изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява
възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил съответна регистрация, когато
е необходимо (чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).
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В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които
ще извършват строителство. Ако всички участници в обединението ще извършват
строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.
При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в
заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите 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 основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част
от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ
2.1. Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години
общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 1 400 000,00лв. без
ДДС.
Удостоверяване: Изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за
подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, „Общ годишен оборот“. При
подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронен ЕЕДОП.
Доказване: Поставеното изискване се доказва с един или няколко от документите, посочени в
чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП. Посочените документи се представят на етап сключване на
договор за възлагане на обществена поръчка.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения
критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него.
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Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо
от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на
критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката,
кандидатите или 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 необходим този
капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в
заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите 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 основания за отстраняване от процедурата.
2.2 Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в
строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно
Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и
строителството, за IV-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на
обществената поръчка.
Участникът следва да предостави посочената информация в част IV Критерии за подбор,
буква Б: Икономическо и финансово състояние т. 5 от ЕЕДОП (като се посочва вид и размер
на изискуемото покритие, валидност). При подаване на офертата участниците попълват само
съответния раздел в ЕЕДОП.
Поставеното изискване се доказва при подписване на договора като се представят
доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност в
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строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума,
съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в
проектирането и строителството, за IV-та категория строителство или еквивалентен
документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай че
срокът на валидност на застраховката изтича до датата на подписване на договора –
доказателства за валидност.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ,
не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява
на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за
професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или
в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които
ще извършват дейностите по строителство. Ако всички участници в обединението ще
извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.
Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо
от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на
критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката,
кандидатите или 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 необходим този
капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в
заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
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възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите 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 основания за отстраняване от процедурата.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с
помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ

3.1.Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е
изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство), с предмет и обем, идентични или сходни
с тези на поръчката.
За "дейност (строителство) с предмет и обем, сходен с този на поръчката" следва да се
разбира: изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или
благоустрояване на площади и/или паркове и/или места за отдих, с пешеходни зони и алеи
към тях, с мин. площ 7000 м2.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез
попълване на електронен ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и
професионални способности, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности
от конкретния вид“ от еЕЕДОП. При подаване на офертата участниците попълват само
съответния раздел в електронния ЕЕДОП.
Доказване: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания. Посочените документи се представят на етап сключване на
договор за възлагане на обществена поръчка.
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения
критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него.
Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо
от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на
критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката,
кандидатите или 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 необходим този
капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в
заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите 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 основания за отстраняване от процедурата.
3.2 Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в състав:
- Технически ръководител: технически правоспособно лице, получило диплома от
акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или
"архитект", както и/или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и
придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и
"Техника" или еквивалент.
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- Координатор по безопасност и здраве: лице, притежаващо удостоверение по чл.5, ал.2 от
Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за
чуждестранни лица.
- Експерт по контрол по качество: лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение
за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието
на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен
документ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения
критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него.
Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо
от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на
критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката,
кандидатите или 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 необходим този
капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в
заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите 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 основания за отстраняване от процедурата.
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При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с
поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с
посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя
списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да
съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на
държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност
конкретния експерт.
По отношение експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО,
както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други
държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в
Република България - Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г., както и
съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на
професионалните квалификации.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част
IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, „Образователна
и професионална квалификация“.
При ползване на подизпълнители или трети лица, за всеки се представя електронен Единен
европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), в който се посочват специалистите,
които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната
компетентност на лицата.
Доказване: при сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да
представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват
професионална компетентност на лицата, съгласно чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП.
3.3 Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти:
• Система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или
еквивалентен с обхват „строителство“;
• Система за управление на околната среда, съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или
еквивалентен с обхват „строителство“.
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Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез
представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
като посочи и публичния регистър, в който се съдържа информация за наличието на тези
сертификати в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството
и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП, като се посочва предмет, валидност и
издател.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки.
Възложителят приема други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни
на изискваните.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да
представи заверено копие на валиден документ за внедрена система за управление на
качество, съответно управление на околната среда, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 или
еквивалентни с обхват „строителство“.
В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които
ще извършват дейностите по строителство. Ако всички участници в обединението ще
извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.
Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо
от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на
критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката,
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кандидатите или 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 необходим този
капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в
заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите 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 основания за отстраняване от процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди сключването на договор за обществена поръчка изпълнителят следва да представи
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и
подизпълнителите, ако има такива. При чуждестранни участници, за доказване съответствие
с критериите за подбор се представят аналогични документи, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен.
При участие предвидено участие на трети лица и/или подизпълнители, задължително същите
представят ЕЕДОП.
Не се разглеждат техническите предложения на участниците, за които е установено, че не
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и същите се
отстраняват от процедурата.
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РАЗДЕЛ IV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВИЛА ЗА ОБМЕН НА
ИНФОРМАЦИЯТА
Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата
процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между
Възложителя и заинтересованите лица/участници се извършва с електронни средства за
комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация обменът на
информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или
комбинация от тях и електронни средства.
При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която се счита за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията
от офертите им, които подлежат на оценка.
Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена
поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до
три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. Обявлението за изменение
или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за
публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка.
При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5
дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила
на купувача писмени разяснения. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок
до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
И ФИНАНСИРАНЕ. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И
РАЗДЕЛ V. МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. НАЧИН НА
ПЛАЩАНЕ
1. Максимални прогнозни стойности на поръчката:
Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е в размер на 722 147,01лв. без
включен ДДС.
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Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на
настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена от прогнозната
стойност, се отстраняват от участие в процедурата.
Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти над нея
ще бъдат отстранявани.
2. Финансирането на поръчката, е както следва:
Финансирането е по Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055 „Обновяване на площад
Възраждане, град Белоградчик, който е одобрен и е сключен договор АДПБФП №:
BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019 г., между община Белоградчик и ДФЗ-РА.
3. Начин на формиране и начин на плащане на цената
3.1. Начин на формиране
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално
извършени дейности по обществената поръчка.
3.2. Начин на плащане
Плащането се извършва както следва:
- Авансово плащане в размер до 20% (двадесет на сто) от цената по договора, като се
извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на получаване от Възложителя на
авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА по АДПБФП №: BG06RDNP0017.006-0055-C01/04.06.2019г., между община Белоградчик и ДФЗ-РА, срещу представена
данъчна фактура от Изпълнителя и обезпечение под формата на гаранция за авансово
плащане в полза на Възложителя, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане.
Същата може да се предостави в една от следните форми: 1. Парична сума; 2. Банкова
гаранция; 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до три дни
след връщане или усвояване на аванса съгласно разпоредбата на чл.111, ал.3 от ЗОП.
Дължимото ДДС се изплаща в срок до 10 (десет) дни след одобряване от ДФЗ и постъпване
по сметките на Община Белоградчик.
- Междинно плащане в размер до 30% (тридесет на сто) от стойността на договора, в срок до
10 (десет) календарни дни, при одобрени с протокол образец 19 реализирани действително
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извършени и подлежащи на разплащане СМР и приложена оригинална фактура, издадена на
името на Община Белоградчик.
- Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално извършените и
актувани СМР и стойността на авансовото и междинното плащане, но не повече от
одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по договора за
възлагане на обществена поръчка, съгласно АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055C01/04.06.2019г., като се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след датата на
приемане на строежа и с подписването на Констативен акт за установяване на годността за
приемане на строежа (обр. 15) срещу представена от Изпълнителя данъчна фактура.
Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да
надхвърля общата стойност на договора.
Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие
със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Всички
разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с
еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.
Фактурата се изготвя на български език, като задължително съдържа следните реквизити:
„Разходът е по договор АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019г., между
община Белоградчик и ДФЗ-РА“.
Редът и условията за плащане на възнаграждението на Изпълнителя на обществената
поръчка са определени и в договора за възлагане на обществената поръчка.
РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Гаранция за изпълнение:
При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранцията за
изпълнение на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без
включен ДДС.
Гаранция обезпечаваща авансово предоставените средства: Гаранцията е до размера на
предоставените авансови средства. Гаранцията за авансово предоставените средства се
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса съгласно разпоредбата на
чл.111, ал.3 от ЗОП.
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Гаранциите се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в
гаранцията са вписани условията на Възложителя), със следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет)
дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на
банковата гаранция се удължава или се издава нова;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя (текстът на застраховката се съгласува с Възложителя).
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде под формата на
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,
същият трябва да представи валидна застрахователна полица, която покрива единствено
рискове, свързани с реализацията на договора, и не може да бъде използвана за обезпечаване
на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката трябва да е за конкретния
договор в полза на конкретния възложител и застрахователната премия да е платена
еднократно при сключване на застраховката. Застраховката трябва да е със срок на валидност
минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.
Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предоставя от
името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и за
авансово предоставените средства.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията, при които гаранцията се задържа или освобождава, се уреждат с договора за
изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.
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Когато гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на парична сума, същата се
превежда по следната сметка:
Титуляр: Община Белоградчик
IBAN: BG36IABG74963300270100
BIC: IABGBGSF
Обслужваща банка: Интернешънъл Асет Банк АД, офис Белоградчик
При представяне на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставените
средства изрично се посочва договорът, за който се предоставя.
Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на
банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по
банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор.
Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в
банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за
обществената поръчка.
РАЗДЕЛ VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
Възложителят предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни
средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на
обявлението, на Профила на купувача: www.belogradchik.bg, на адреса на електронната
преписка на процедурата.

РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
Официалният език на документацията, офертите на участниците и езикът на комуникация е
българският.
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,
решението, обявлението и документацията за обществената поръчка.
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При противоречие в записите на отделните документи валидни са записите в документа с повисок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
 а/ Решението за откриване на процедурата;
 б/ Обявление за обществена поръчка;
 в/ Техническа спецификация;
 г/ Документация за обществена поръчка;
 д/ Проект на договор за изпълнение на поръчката;
 е/ Образци на документи.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

РАЗДЕЛ IX. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в обявлението и в
документацията за обществената поръчка. Приложените към документацията образци са
задължителни за участниците, като последните не могат да ги променят или допълват.
Неспазването на това изискване води до отстраняване на участника от участие в процедурата.
Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта. Не се
допуска представяне на варианти на офертата.
Офертата се изготвя на български език в един оригинал.
Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител, с изключение на еЕЕДОП.
ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г., като считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава
задължително в електронен вид.
До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или
оттегли офертата си.
Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника.
Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, или надлежно
упълномощено лице.
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Офертата се подава от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез
пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен
от възложителя.
В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна разписка,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за
подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е
за участника.
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес; наименованието на поръчката, за които се подават документите:

ДО
Община Белоградчик
Гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 6
ОФЕРТА
за участие в процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
“Изпълнение на СМР за обект „Обновяване на площад "Възраждане, гр.
Белоградчик"
от:
_________________________________________________
име на участника
_________________________________________________
участници в обединението (когато е приложимо)
_________________________________________________
пълен адрес за кореспонденция
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_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Офертите се подават на с адрес, до датата и часа, посочени в обявлението. Не се приемат
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в
незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
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 от
списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. Не се допуска приемане на оферти от
лица, които не са включени в списъка.
1.
Съдържанието на опаковката включва заявление за участие, техническо
предложение, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на
участника.
Забележка: Всички документи се поставят в запечатана непрозрачна опаковка, като
само ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик с офертата.
Извън плика „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.
2. Опаковката с офертата трябва да съдържа:
1. Копие на договора за обединение, при участник обединение, в което следва да са
предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на
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отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки
член на обединението. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява
обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, подписан от
членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор (ако
е приложимо);
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката.
Съгласно чл.67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. б “а“ от ПЗР на ЗОП, се въвежда
задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018г. Агенция
за обществени поръчки е изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018г., с което се
предоставя информация досежно електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно указанието,
Възложителите следа да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за
подаване на ЕЕДОП в електронен вид. За нуждите на настоящата обществена поръчка,
Община Белоградчик е създавала образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга
чрез информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна чрез Портала за обществени
поръчки, секция РОП и е-услуги и директно на следния адрес: https://espd.eop.bg/espdweb/filter?lang=bg . В профила на купувача на Община Белоградчик, по преписката на
посочената по-горе обществена поръчка, са приложени два формата на ЕЕДОП, PDF и HML (
rar формат). За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:
i. Изтеглете приложения “expd-request.xml”файл и го съхранете на компютъра си;
ii. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;
iii. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор
„Икономически оператор“;
iv. В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“;
v. В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след
което следва да се избере файла, който е бил запаметен, формат expd-request.xml”;
vi. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете
бутона “Напред“;
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vii.
Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят
всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се
зарежда попълнения файл и същия може да бъде прегледан;
viii.
След като зареди целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон
„Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си,
за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;
ix. Изтегленият *pdf. Файл се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага
към офертата.
Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи
ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.
Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения
и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви
печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се
препраща, преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът задължително
посочва този интернет адрес в описа на представените документи.
Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен
подпис следва да бъде подписана версията в pdf формат.
При представяне на ЕЕДОП от трети лица, обединения, от участници в обединения,
подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП,
той следва да е на електронен носител.
Друга възможност за участниците е да използват образеца на АОП. При използване на този
вариант, е необходимо участниците да попълнят необходимите данни, след което да се
преобразува документът в нередактируем формат и да бъде подписан с електронен подпис.
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
Офертата включва:
1. Техническо предложение, съдържащо:
С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на
възложителя, в т.ч. с проекта на договор и със определения срок на валидност на офертите от
240 календарни дни, считано от датата, определена в обявлението за краен срок за получаване
на оферти.
Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055 „Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик"
АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019г.
30

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени
за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя (Образец № 1).
Предложението се представя при съблюдаване на изискванията на Техническата
спецификация и изискванията на Възложителя, в оригинал. Ако е приложимо се прилага
декларация (свободен текст) с посочена информация, която участникът счита за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.
Предложението трябва да бъде подписано и подпечатано, като се посочи и името и
фамилията на лицето, което го е подписало. Ако е приложимо се прилага декларация
(свободен текст) с посочена информация, която участникът счита за конфиденциална във
връзка с наличието на търговска тайна.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът предлага:
Срок за изпълнение
Предвиденият срок за изпълнение на поръчката е до 300 (триста) календарни дни. Срокът за
изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво (акт обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на
подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт обр.
15).
В случай че участник предложи срок за изпълнение на строително-монтажните работи подълъг от посочения срок, участникът ще бъде отстранен от участие.
Гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи в години.
Забележка: Гаранционните срокове се посочват само в цяло число. Ако участник предложи пократки гаранционни срокове за изпълнените на строителните дейности от предвидените в
Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Предложението за изпълнение на поръчката следва да включва Организация за качествено
изпълнение на поръчката, която следва да бъде в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:
Организацията за качествено изпълнение на поръчката, която трябва да представя изпълнението
строителството, съгласно Техническата спецификация и изложение на цялостния подход за
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изпълнение на дейностите по договора, към което се представя линеен график за изпълнение на
всеки от подобектите, свързан с представената организация за изпълнение на строителството.
Изложението трябва да съдържа описание на отделните дейности и етапи за изпълнение на
поръчката и най-малко следните елементи:
а) Етапност и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен поетапно
по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнение, последователност и взаимовръзка
между отделните дейности), отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по
изпълнението на строително-монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта,
в съответствие с графика за изпълнение.
б) Изпълнение на СМР - предлагана технология на изпълнението на предвидените дейности, в
съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, Техническата
спецификация и предложения линеен график. Предложеното изпълнение на СМР следва да е
съобразено с Техническата спецификация и особеностите на обекта с цел осигуряване на
безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.
в) Организация на работата на ключовия екип, разпределянето на отговорностите и дейностите
между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложената услуга.
Към Организацията за качествено изпълнение на поръчката следва да се представи Линеен
график с диаграми на работната ръка и механизацията за изпълнението на отделните
предвидени дейности, при съблюдаване правилната технологична последователност на
дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка.
Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на дейностите
по поръчката и да е в съответствие с Техническата спецификация, като в него се посочват
началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност. В диаграмите на
механизацията следва да се посочени вида и броя на използваната техника и механизация, и те
трябва да съответстват на предложения от участника график. Срокът /сроковете/ за изпълнение
на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок
/срокове/ в образеца на техническото предложение (предложение за изпълнение на поръчката)
от Документацията за участие, както и на описаната от участника организация на работа. В
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представения линеен график участникът трябва да включи всички видове СМР за всеки от
отделните подобекти и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.
Забележка:
• Ако участник представи Линеен календарен график, в който не са включени всички мерки и
дейности, съгласно Техническата спецификация и/или е констатирана технологична
несъвместимост на отделните СМР, и/или е налично противоречие с Техническата
спецификация или неизпълнение на други изисквания, заложени в документацията на
процедурата, или в нормативен документ, ще бъде отстранен от участие.
• Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна
мерна единица и/или е предложен като не цяло число (дробно число), и/или е констатирано
разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график, и/или е констатирано
несъответствие и/или разминаване между информацията в предложената Организация за
качествено изпълнение на поръчката и Линейния график, и/или е предложен срок за
изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.
• Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към
него, съобразно посочените от Възложителя изисквания към съдържанието им, или ако
представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на
техническата документация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се
отстранява.
• Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него
участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на
предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове,
показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на
участника се отстранява.
• Ако участник предложи по-кратки гаранционни срокове за изпълнените строителни
дейности от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни
и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, участникът ще бъде отстранен от участие
в процедурата.
ВАЖНО! Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от приложенията
към него, или представеното от него предложение и/или приложенията към него, не
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съответстват на изискванията на Възложителя, или е налице противоречие между отделни части
на Техническото предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на
обществената поръчка.
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо – част от образеца на предложение за изпълнение.
Участникът представя ценово предложение в отделен непрозрачен, запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец № 2 като крайното
ценово предложение трябва да бъде изписано до стотинка (закръглено до втория знак след
десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС.
Ценово предложение обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели
с парично изражение.
Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цените се посочват в лева.
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално
извършени дейности по обществената поръчка.
Към Ценовото предложение, участникът прилагат Количествено-стойностни сметки с
попълнени единични цени на предвидените СМР – Образец №3, подписана и подпечатана –
оригинал, на хартиен носител и на електронен носител в xls/xlsx формат.
Забележка:
• Ако участник не предостави ценово предложение, попълнено съгласно изискванията на
Възложителя, или в предложението му е допусната аритметична или друга грешка, отразяваща
се върху крайната цена на предложението му, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
• Ако участник предложи цена по-висока от посочената от Възложителя като прогнозна
стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
При установени числови и аритметични грешки участникът се отстранява от процедурата.
При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена участникът се отстранява от
процедурата.
Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055 „Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик"
АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019г.
34

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени
за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“

Забележка: Извън отделния непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” не трябва да е посочена никаква информация за 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.
Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална
заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър
печат /ако има такъв/, всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на
български език или в превод на български език, ако в предложението са включени документи,
референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от официален
превод на български език.
При представяне на документ към офертата, който не са част от образците към настоящата
документация, следва да се спазят следните изисквания:
- В горната част на всяка страница задължително следва да се съдържа логото на ЕС; логото на
Програмния период 2014-2020, както и посочване на Програма за развитие на селските райони;
националното знаме на Република България; думите „ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ„
ПРСР 2014 – 2020 г.; думите „BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществените потребности от общинско значение“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“;
- Долната част на всяка страница следния текст: Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055
„Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик", АДПБФП №: BG06RDNP001-7.0060055-C01/04.06.2019г.
РАЗДЕЛ Х. ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поместена в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящата документация.
РАЗДЕЛ ХI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ( МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА)
Поместен в ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към документацията за участие.
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РАЗДЕЛ ХIІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА
ДОГОВОР
Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се
осъществява от назначена от Възложителя комисия.
При провеждане на процедурата първо се провежда предварителен подбор, след което се
разглеждат офертите на участниците.
Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл.104, ал. 1, ал.4-6 от ЗОП, чл. 53 - чл. 60а
от ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при
условие че при подписване на договора определеният изпълнител спази изискванията на чл. 112
от ЗОП.
На основание чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на
пари /ППЗМИП/, за идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на
клиент - юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и документите по чл.
59, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ лицата по чл. 4 от
същия закон събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, която съдържа реквизитите
съгласно приложение № 2 към ППЗМИП. Участникът определен за изпълнител представя
декларации в оригинал по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици, Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за
противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество, заемало висша публична
длъжност.
За нерегламентираните в настоящата документация условия за участие и за провеждане
на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП, Правилника за прилагането му, както
и приложимите национални и международни нормативни актове, с оглед конкретния
предмет на настоящата поръчка.
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
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Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната
среда и водите: 1000 София, ул. "Уилям Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000, интернет
адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика, София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/
8119 443; 0800 88 001, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда": София 1000, бул. „Дондуков" № 3, телефон: 02/ 8101 759; 0700
17 670.

Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055 „Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик"
АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019г.
37

