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I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
1. Предмет на поръчката: 
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Преустройство за котелно на 
пелети и изграждане на отоплителна инсталация обект „Средно училище „Христо 
Смирненски“ с.Света Петка““. 

Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.1, 
т.1, б.“б“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, 
чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. 

Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена 
поръчка” и/или „Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена 
поръчка, която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез процедура 
открита процедура  по смисъла на ЗОП. 

Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез открита процедура като индивидуален административен 
акт, издаден по реда на ЗОП, с което одобрява обявлението, с което се оповестява 
откриването на процедурата, както и документацията към обявлението, в 
съответствие с разпоредбата на чл.22, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

 
2. Технически спецификации 
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим 

изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в 
упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране 
законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на 
обекта.  

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове 
СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със 
законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо 
строителен надзор на строеж: 

• Участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на 
одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на 
конкретния строеж; 

• Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за 
строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна 
книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината 
и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга; 

• Изготвя и извежда заповедна книга за обектаи япредавана изпълнителя на 
строителството; 

• Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 
съставят 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. 



• Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички 
необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните 
органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; 

• Да изготви и представи на Възложителя технически паспорт заобекта и 
Окончателен доклад за обектапо смисъла на Чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвени в 
съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, 
съоръжения и строителни обекти. 

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят: 
• упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, 

съгласно техническия проект и изискванията на нормативните актове; 
• извършва проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписва 

протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя; 
• осигурявасъставянето на актовете и протоколите, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), по време на строително-монтажните 
дейности; 

• осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона 
за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него(ДВ, бр. 37 
от 2004 г.); 

• извършва 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; 

• извършва контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, 
вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените 
строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и 
протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект във фаза 
технически проект технически показатели, както и с одобрената подробна 
количествено-стойностна сметка; 

• недопуска увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството; 
• осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на 
строежа, проверките свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрените 
инвестиционни проекти и изискванията по ЗУТ; 

• по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява 
постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като се 
задължава да използва екип от правоспособни физически лица с технически 
компетентности, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с 
упражняване на строителен надзор; 

• подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по 
време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените 
работи; 

• съставя констативни актове, след завършване на строително-монтажните 
работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-
монтажните дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно 
одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към 
строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на 



строежите от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя; 
• съдейства на Възложителя, след завършването на строително-монтажните 

работи, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, 
като се представя окончателен доклад и други документи, съгласно изискванията на 
ЗУТ; 

• изготвя технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба 
№5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава 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 носител; 

• изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, 
след приключване на строителните и монтажни работи на обекта. Докладът се 
представя на хартиен носител в 4 (четири) 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 носител;  

• 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; 

• присъства на всички заседания 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, съставените документи 
(актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите 
мерки за решаването им; 

• контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на 
строежа, 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 всеки 
един от строежите поотделно;  

• взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя; 
• в рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, 

които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във 
видовете работи на обекта, 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 строителя. Констатациите включват подробно описание 
на причините и необходимостта от възникналите промени, доказателствен снимков 
материал. 

Изискване за представяне на крайния продукт 
Изпълнителят предоставя на Възложителя: 
• Технически паспорт на обекта, 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 обекта, за който 
Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството. 

Възложителят определя минимално допустим срок за офериране от участниците 
на срокове за изготвяне и представяне на възложителя на технически паспорт на 



строежа и за изготвяне и представяне на възложителя на окончателен доклад за 
строежа – 5 дни, след приключване на СМР на обекта, а именно – подписване на акт 
обр.15. Участници, които са оферирали по-кратък срок за изготвяне и представяне на 
възложителя на технически паспорт на строежа и/или за изготвяне и представяне на 
възложителя на окончателен доклад за строежа, ще бъдат отстранени от участие в 
обществената поръчка. 

Всички документи се представят на хартиен носител в 4 (четири) 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 
носител. 

 
Предвижда се изпълнение на СМР на обект:„Преустройство за котелно на 

пелети и изграждане на отоплителна инсталация обект „Средно училище „Христо 
Смирненски“ с.Света Петка““, за което е изработен проект.  

Проектът е достъпен в профила на купувача. 
В терена на СУ „Христо Смирненски“ с.Света Петка на фуга към съществуваща 

3-етажна сграда се предвижда изграждането на котелно помещение. Информация за 
същото и техническите показатели са посочени в изработения проект. 

Предвижда се направа на самостоятелно локално отопление. Предвижда се 
изграждане на пристройка за котелно помещение с водогреен котел работещ с твърдо 
гориво – пелети, както и абонатно и склад за пелети в избено помещение. Предвидено 
е монтиране на водогреен котел с възможност за изгаряне на пелети с топлинна 
мощност 486 kW. Отоплението на сградата ще бъде водно помпено с температура на 
водата 75 градуса/55 градуса.  

Отоплителните тела ще бъдат панелни радиатори, монтирани на 10 см от пода.  
Разпределителната мрежа ще бъде от стоманени тръби и ще се прекара по тавана 

на сутерена, по пода или тавана на първи етаж. Вертикалните щрангове ще се 
монтират открито.  

Разпределителната мрежа, прокарана в неотопляеми помещения, ще се 
топлоизолира с минерална вата каширана в алуминиево фолио.  

 
3. Срок на изпълнение на поръчката 
От датата на откриване на строителната площадка до приключване на СМР, 

изготвяне на окончателен доклад до възложителя от лицето, упражняващо строителен 
надзор съгласно чл.168, ал.3 ЗУТ и въвеждане на обекта в експлоатация /издаване на 
Разрешение за ползване на обект или удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
обект/, но за не повече от три години, считано от датата на сключването му. 

 
4. Стойност на поръчката 
Максималният финансов ресурс за упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на строителството е 10 000лева без ДДС. 
Посочената прогнозна стойност се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При 

предложена по-висока цена, участникът ще бъде отстранен от процедурата. 
 
5. Финансиране и начин на плащане 



Упражняването на строителен надзор по време на изпълнение на 
строителствотосе финансира със средства, предвидени в бюджета на община 
Велинград за 2017г. Редът и условията за плащане на възнаграждението на 
изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на 
обществената поръчка.  

 
 

ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 
ОФЕРТАТА 

 
1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
Участник в процедурата 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 услугата съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено. 

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да 
участват при възлагането на поръчка. На основание чл.10, ал.2 от ЗОП възложителят 
не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
възложителят изисква същото да представи към офертата си копие от документ, от 
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 
информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

а/ правата и задълженията на участниците в обединението; 
б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
Всеки участник в процедурата 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 оферта. 
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. 
 
Лично състояние на участниците. Основания за задължително 

отстраняване. 
На основание чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, 
чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 



3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
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; 
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт 
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия 
да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ 
оборот за последната приключена финансова година. 

 
Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са: 
1. лицата, които представляват участника; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва: 
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по 
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 



4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 
1 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 
клонът е регистриран; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени. 

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се 
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 
Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда 
процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

 
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост 
от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

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

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, 
или длъжностите, които заемат. 

 
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 участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 



3. 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. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

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 по чл.56, ал.1 от ЗОП 
мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или 
прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира 
процедурата. 

 
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 
чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 
документи: 

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за 
извършено плащане 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; 

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП. 

В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на 
комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са 
получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване 
на новонастъпилите обстоятелства. 

 
Прилагане на основанията за отстраняване 
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 
Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 
отстраняване. 

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 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, 
буква „а" и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е 
посочен друг срок. 

Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, 
буква „а" от ЗОП, се включват в списък, който има информативен характер. 

В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури 
доказателства за наличие на основания за отстраняване. 

 
Доказване липсата на основания за отстраняване 
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на 
участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". 

Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила 
наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 
изпълнение на договор за обществена поръчка. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава 
не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 
включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 
декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 
информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 
възложителя по служебен път. 

 
Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които 

се отнасят до: 
1.годност за упражняване на професионална дейност; 
1. икономическото и финансовото състояние; 
2. техническите и професионалните способности. 



Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, 
които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. 
Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността 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. 

 
Годност за упражняване на професионална дейност 
На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в регистъра при 

ДНСК за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ, 
а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на 
държавата членка, в която са установени.  

Доказва се със:Лицето или лицатапопълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 
буква „А”, „Годност”, т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства. 

 
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителен надзор, както и 

онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора 
заобединениещеизпълняват дейност построителен надзор, също следва да са вписани 
в регистъра при ДНСК за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, 
предложение второ от ЗУТ, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени. 

Определениятза изпълнител,съдружници в обединението-изпълнител,както 
и подизпълнители,   които   ще   извършват  съответна   дейност  при 
изпълнението на договораза обществената поръчка, са  длъжни в срок не по-късно  
от  датата на сключване  на договора да представятУдостоверение/Лиценз за 
упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ или 
Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, 
предложение второ от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, придружено със 
списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от него- 
(заверено копие).  

Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, 
удостоверяващ 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 съгласно чл. 166 ЗУТ. 
или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация 
от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Когато за 
изпълнението на съответната услуга (строителен надзор), съгласно законодателството 
на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение 
или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже 
наличието на такова разрешение или членство. 

 
Икономическо и финансово състояние: 



1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон 
за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 
консултант, извършващ строителен надзор по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно  
чл.5, ал.4, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 

За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън 
Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде 
еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството 
на държавата, където е установен / регистриран участника.  

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, 
застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, 
както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със 
строителния надзор. 

 
Доказва се със:Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 

буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”, т. 5) от ЕЕДОП. Към 
декларираните данни, участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че 
ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще 
осигури валидна застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на предмета на настоящата 
поръчка. 

* Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е 
специализирана – тя касае само „консултантът, упражняващ строителен надзор” /чл. 
171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да 
участва при упражняването на строителен надзор, то тогава по силата на текста на 
законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на 
специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и 
приложение. 

Определениятза изпълнител,съдружници в обединението-изпълнител,както 
и подизпълнители,   които   ще   извършват  съответна   дейност  при 
изпълнението на договораза обществената поръчка,  са  длъжни в срок не по-
късно  от  датата на сключване  на договора да представят копие на застраховка по чл. 
171 ЗУТ „Професионална отговорност”.За изпълнител, съдружници в обединението-
изпълнител, както и подизпълнители,  които   ще   извършват   съответна   дейност   
при изпълнението на договора за обществената поръчка, установен/ регистриран 
извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да 
бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 
законодателството на държавата, където е установен / регистриран. 

  
Технически и професионални способности: 
I.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), 
участникът да е изпълнил дейности – упражняване на строителен надзор при 



изпълнение на строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 
поръчката, както следва: упражняване на строителен надзор при изпълнение на 
строителство за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на котелно помещение 
и/или отоплителна инсталация в сграда. 

Услугата по упражняване на строителен надзортрябвадаеприключила и 
приетаотсъответнияВъзложителпредидататанаподаваненаофертатаотучастника.  

Доказва се със:Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 
буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 1б) от ЕЕДОП – списък на 
дейностите по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство, с 
предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.Списъкът следва да 
съдържа следното: стойностите, датите и получателите. 

Избраният изпълнител представяСписък на услугите, които са идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за 
извършената услуга/Образец към документацията/. 

Чуждестраннитеучастниципредставятеквивалентнинапосоченитедокументисъоб
разнозаконодателствотоси. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 
закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно 
значение според съответния национален закон, участникът представя официално 
заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или 
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 
установен. 

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
„Списъкът” се попълва само от онезичленове в обединението, чрез 
коитообединениетодоказваизпълненидейности по упражненстроителен надзор 
приизпълнение на строителство.  

 
II. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно 

стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „упражняване на 
строителен надзор“.  

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 по 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 и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В 
тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 
еквивалентни на изискваните. 



 
Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, 

буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление” от ЕЕДОП.  

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
горепосочения валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в 
обединението, които ще изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор 
по време на строителството и съобразно разпределението на дейностите по договора 
за обединение. 

Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), 
които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по 
упражняване на строителен надзор по време на строителството, представят валиден 
сертификат или еквивалентен. 

Избраният изпълнител представякопие на валиден Сертификат за въведена 
система на управление на качеството съгласно стандартЕNISO 9001:2008 или 
еквивалентен с обхват в областта наупражняване на строителен надзор. 

Чуждестраннитеучастниципредставятеквивалентнинапосоченитедокументисъоб
разнозаконодателствотоси. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 
закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно 
значение според съответния национален закон, участникът представя официално 
заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или 
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 
установен. 

 
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 
може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

 
Участницитемогатзаконкретнатапоръчкадасепозоватнакапацитетанатретилица, 

независимоотправнатавръзкамеждутях, поотношениенакритериите, свързани с 
техническитеспособности и професионалнатакомпетентност. 

Поотношениенакритериите, свързани с професионалнакомпетентност,  
участницитемогатдасепозоватнакапацитетанатретилицасамоаколицата, с 
чиитообразование, 
квалификацияилиопитседоказваизпълнениенаизискваниятанавъзложителя, 
щеучастват в изпълнениетоначасттаотпоръчката, закоято е необходимтозикапацитет. 

Когатоучастникътсепозоваванакапацитетанатретилица, 
тойтрябвадаможедадокаже, чещеразполага с технитересурси, 
катопредставидокументизапоетитеоттретителицазадължения. 

Третителицатрябвадаотговарятнасъответнитекритериизаподбор, 
задоказванетонакоитоучастникътсепозоваванатехниякапацитет и 
затяхданесаналицеоснованиятазаотстраняванеотпроцедурата.Възложителятизискваот



участникадазаменипосоченотоотнеготретолице, акотонеотговарянанякоеотусловията. 
Когатоучастник в процедурата е обединениеотфизически и/илиюридическилица, 

тойможедадокажеизпълнениетонакритериитезаподбор с 
капацитетанатретилицаприспазваненаусловиятапо-горе. 

 
Участницитепосочват в офертатаподизпълнителите и делаотпоръчката, 

койтощеимвъзложат, аковъзнамеряватдаизползваттакива.В 
тозислучайтетрябвадапредставятдоказателствозапоетитеотподизпълнителитезад
ължения. 

Подизпълнителитетрябвадаотговарятнасъответнитекритериизаподборсъобразнов
ида и делаотпоръчката, койтощеизпълняват, и 
затяхданесаналицеоснованиязаотстраняванеотпроцедурата.Възложителятизисквазамя
нанаподизпълнител, койтонеотговарянаусловията. 

Независимоотвъзможносттазаизползваненаподизпълнителиотговорносттазаизпъ
лнениенадоговоразаобщественапоръчка е наизпълнителя. 

 
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази 
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация. 

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, посочена по-горе. 

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. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били 
предоставени или са му служебно известни. 

 
Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на 
срока за получаване на офертите. 



Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на 
искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В 
разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 
 
 
ІІІ. Критерийзавъзлагане:Икономическинай-

изгоднатаофертасеопределявъзоснованакритерия - „най-ниска цена”. 
Избраният критерий за възлагане е посочен в обявлението, с което се 

оповестяваоткриването на процедурата. 
 

 
ІV.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 
1. Общи 
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от възложителя. 
Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят 

на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 
процедурата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може 

да представя самостоятелна оферта. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, 
които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една 
оферта, или е представил оферта с варианти. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено 
лице за подизпълнител, но не е приложил информацията, изисквана съгласно раздели 
А и Б и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители от ЕЕДОП, а 
същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира в хода на 
провеждането на процедурата пред възложителя, че не знае за посочването си като 
подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. 

 
2. Съдържание на офертата 
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, 

или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 



възложителя. 
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 
 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 
 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 

адрес; 
 3. наименованието на поръчката. 
При откритата процедура опаковката 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. 

Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е 
определено, че може да бъде представен в копие, за такъв документ се счита този, при 
който върху копието на документа представляващият участника е записал или 
подпечатал „вярно с оригинала” и е положил саморъчно подписа си. 

 
Заявлението за участие включва най-малко следните документи:  
1. Опис на представените документи, съгласно Образец към настоящата 

документация; 
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;   

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо;   

3. Документите по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо; 
4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, съгласно Образец към настоящата 

документация;  
5. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/, съгласно 

Образец към настоящата документация; 
6. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП, съгласно Образец към настоящата 

документация. 
 
Офертата включва:   
1. техническо предложение, съдържащо:   
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника;   
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя;   
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;   
г) декларация за срока на валидност на офертата;   
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд;   



2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника по 
показателите с парично изражение.  

 
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  
Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от 

следните институции:  

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите /НАП/: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

Електронни адреси на НАП: 
infocenter@nra.bg –  обща информация 
/nap@nra.bg   -  само за кореспонденция, подписана с електронен подпис 
- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ 

1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда 

Телефон: 02/ 940 6000 

Интернет адрес: http://www.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 

Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg 
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18 
 
3. Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти 
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на община 
Велинград на адрес: гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” №: 35, деловодство, всеки 
работен ден от 08:30 ч. до 12:30 часа и от 13:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до часа и 
датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.  

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата 
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 
изтичане 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. 

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-
нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на 
офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на 
първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/ 
Промяна на оферта /с входящ номер/”. 

 
 
V.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ 
За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава 

комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане 
на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. 

Комисията се състои от нечетен брой членове. 
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, започва работа след получаване на представените оферти и протокола по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в 
деня и часа, посочени в обявлението в административната сграда на община 
Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, Малка заседателна зала 
на втория етаж. 

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час. 

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, 
критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от 
членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва 
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители  на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Най-
малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от 
присъстващите представители на другите участници да подпише техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Публичната част от 
заседанието на комисията приключва след извършването на тези действия. 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние 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 протокола 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 комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност 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 условията 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 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника. 

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 
участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 
предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача 
датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по 
чл.54, ал.2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по 
другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния 
ред: 

1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени 

в низходящ ред съобразно тяхната тежест. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се 
предлага в две или повече оферти. 

Комисията с мотивирана обосновка на основание чл.107 от ЗОП предлага за 
отстраняване от участие в поръчката всеки участник, който не отговаря освен на 



основанията по чл.54 от ЗОП, и на поставените критерии за подбор или не изпълни 
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка. 

Отстранява се и участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани 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 от ЗОП. 

Отстранява се и участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, 
ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП, 

Отстраняват се и участници, които са свързани лица. 
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 
възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, 
която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. При наличието на тази 
хипотеза комисията прилага разписаните правила в чл.72 от ЗОП. 

Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се 
отразяват в доклад. 

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа: 
1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 

комисията; 
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 

които се изменят сроковете, задачите и съставът є; 
3. кратко описание на работния процес; 
4. участниците в процедурата; 
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 

офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо; 
6. класиране на участниците, когато е приложимо; 
7. предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо; 
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник; 
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник 

или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е 
приложимо; 

10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо. 
Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на 

комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др. 
Докладът се представя на възложителя за утвърждаване. 
В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или 

го връща на комисията с писмени указания, когато: 
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване 

на процедурата, и/или 
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде 

отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 
Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени 

заключения от страна на комисията, а само да указват: 



1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно 
мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1; 

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2. 
Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията й. 
 
 
VI.  КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 
 
 
VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 

обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 
изпълнител: 

1.   изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП ; 
2.   представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 
обявената поръчка. 

2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 
място: 

1. откаже да сключи договор; 
2. не изпълни някое от условията по чл.112, ал. 1 от ЗОП; 
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
 
 
VІІІ. ГАРАНЦИИ 
1. Гаранция за изпълнение. 
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от 

една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на 
задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи 
като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна. 

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на 
договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община 

Велинград: 
IBAN: BG 65RZBB91553320010530  
BIC: RZBBBGSF  
при банка: „Райфайзенбанк”-клон Велинград. 
- банкова гаранция; 
-  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. 



Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, 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.  

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да 
отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 

 
 


