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РАЗДЕЛ І. 

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка е приложено към 
документацията. 
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РАЗДЕЛ ІІ. 

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА2 

 
 
 
 
 

 
2 Обявлението за обществената поръчка е приложено към документацията. 
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РАЗДЕЛ ІІІ.  
УКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТИТЕ  

 
1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
1.1. Възложител. 

Възложител на настоящата процедура чрез провеждане на публично състезание за 
избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е Кметът на Община Якоруда – инж. 
Нуредин Кафелов.  
 Община Якоруда е с административен адрес: гр. Якоруда, ул. Васил Левски № 1, п.к. 
2790, Република България, Тел.: 07442 2328, Факс: 07442 2628, e-mail: oba_yda@abv.bg, 
основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda-municipality.bg/; Адрес на 
профила на купувача: http://yakoruda-municipality.bg/category/профил-на-купувача/ 

 
1.2. Обект и предмет на поръчката.  
1.2.1.  Обект на поръчката. 
  Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. 
„а“ от ЗОП – изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 към 
цитираната разпоредба;  
 
2.2.  Предмет на поръчката, количество и/или обем. 
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, 
свързани с изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и 
обзавеждане в СУ «Св.Св. Кирил и Методий»" в УПИ V-479, кв. 23А по действащия план на 
гр. Якоруда, Община Якоруда, в това число:   

 изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на 
суровини, материали, оборудване и обзавеждане, механизация, работна сила и 
всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството на 
обект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура – Физкултурен салон към 
СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, находящ се в УПИ V-479, кв. 23А по плана на 
град Якоруда, община съща, категория на строежа - четвърта, в съответствие с 
Техническата спецификация, инвестиционния проект и количествената сметка.  

 дейности по въвеждане на обекта в експлоатация. 
 гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя 

гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на 
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и 
ал. 5 от ЗУТ. 
 

Новопроектираният физкултурен салон се ситуира като свързано застрояване на фуга 
към стълбищната клетка на училищния корпус. Транспортния достъп до училищния двор 
става от юг от прилежаща улица. Ситуирането на сградата и определянето големината на 
строителното петно е съобразено с възможността за достъп на пожарна кола до всички 
обекти в училищния двор.  Теренът е равен, асфалтиран с лек наклон на север.  
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Стълбището е вертикалната връзка между училищните етажи и сутеренния етаж 
проектирани и изпълнени на коридорна схема. В сутеренния етаж  има малка зала за тенис на 
маса. В помещенията на бившето ПРУ се съхранява спортен инвентар, но те не създават 
условия за упражняване на видовете спорт, изискващи голяма височина на помещенията. 
Стълбището има директен излаз към дворното пространство и е предвидено за евакуационен 
изход завършващ с външни двукрили врати оборудвани с брави антипаник. 

Във функционална връзка са проектирани две помещения съблекални за момчета и 
момичета като е използвана съществуващата стълбищна площадка с цел освобождаване на 
повече пространство за физкултурната зала. На кота +4,70 западният прозорец на стълбището 
се просича до етажната площадка и в получения отвор се монтират вратите водещи към двете 
съблекални на полунива (кота+3,20 и кота+6,20) в новата част на сградата. Към тях са 
предвидени душови помещения, санитарни възли, съблекални помещения с заключващи се 
шкафчета за съхранение на лично и спортно облекло. Тези помещения ще ползват за 
евакуация стълбището, а също така по него ще става достъпа до спортния салон по „топла“ 
връзка странично на изхода. Топлата връзка не може да бъде използвана за евакуация от 
салона поради това, че ще пресече съществуващия път за евакуация. 

За евакуационен изход от спортния салон е проектирана врата с брава антипаник, 
водеща директно навън и на отстояния съобразени с изискванията на Противопожарния 
правилник. 
 За доставката на спортните съоръжения и оборудване на същата кота, на която е залата 
е проектиран от север спортен склад с външен изход. Пред него е предвижда товарна рампа 
за по-тежкото оборудване с възможност за транспортен достъп от външната пътна връзка. 
Помещението ще има две големи заключващи се двукрили врати. 
 Канцеларията за преподаватели се предвижда да бъде в съществуващи помещения в 
училището или в спортния сектор в сутерена. 
 Предвиден е санитарен възел на нивото на залата с възможност за ползване от хора с 
увреждания.  
 Физкултурния салон ще бъде достъпен от прилежащия терен по външна двураменна 
рампа предназначена за инвалиди, преодоляваща денивелацията, с наклон от 5%.  
 Сградата се предвижда да бъде изпълнена по монолитен способ с носещи 
стоманобетонови колони, греди, шайби и плочи. Ограждащата конструкция ще бъде от 
тухли.  

Мазилката по стените се препоръчва да става с материал по-висока марка срещу удари 
с топка и др. Върху прясната мазилка да се изпълни варова шпакловка.  

Покривът е плосък с покритие от битумни мушами залепени помежду си и за основата 
чрез нагряване с топъл въздух. 
 Естественото осветление е през странични прозорци по фасадата с възможност за 
частично отваряне в долния и горен ред. Почистването им, поради височината (кота +8,10) се 
препоръчва да става периодично и при необходимост с кола-вишка. 

Подовата настилка ще бъде акрилна, а изпълнението  и подготовката на основата ще 
става по технологично предписание на доставчика на настилката. 

За термичната устойчивост на сградата по част ОВК са предвидени мероприятия за 
термоизолиране. Същите са отразени в чертежите на проекта. 

Изолацията на сградата е отделена по пожарозащитни съображения от съществуващия 
учебен корпус с вертикални негорими ивици 

В архитектурния образ на физкултурния салон е търсена максимална адаптация към 
архитектурата на съществуващия корпус със скатни покриви покрити с керемиди. 



                                         
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ПРСР 2014 – 2020 г. 

7 
 

Покривният борд е скосен към новата бетонова стряха като елемент от скатните покриви, а 
бетоновите пиластри с прозорци между тях повтарят простенките с пиластри между 
прозорците на класните стаи. Долната част на покривния борд е изнесен напред като стряха 
до предното ниво на пиластрите-колони. 
 

Технически показатели: 
Застроена площ –   303.58 м2 
Разгъната площ –   378,90  м2 
Застроен обем        -  2884 м3 
 

Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория 
 

Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, 
са посочени в Техническата спецификация и одобрените количествени сметки, 
приложени към настоящия документ. 
 
Количествените сметки са съпътствани от Инвестиционен проект, който дава тясна 
представа за предвидените строително-монтажни работи. 
 
За обекта има издадено разрешение за строеж от Главния Архитект на Община Якоруда – 
Разрешение за строеж № 12/28.08.2018г.  

 
1.3. Правно основание за откриване на процедурата. 
 Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки 
стойността на планираните обществени поръчки от същия вид, чиято стойност попада в 
стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

За нерегламентираните в настоящата документация за обществена поръчка условия по 
провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 
и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни 
нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 
1.4. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката. 
 Възложителят взема решение за откриване на процедура по чл. 178, ал. 1 (публично 
състезание) от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението и 
документацията за обществената поръчка.  Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП, когато планираните за провеждане поръчки за строителство са на стойност от 270000 
лева без ДДС до 10000000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в 
чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. Предвид обстоятелството, че не са налице 
условията за провеждане на процедура по пряко договаряне, безспорно е налице възможност 
и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане 
на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП публично състезание 
гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. 
прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална 
публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата 
обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази 
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процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са 
създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата. 
 
1.5. Обособени позиции. 

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. 
Мотиви за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции: 

Възложителят счита, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на 
обособени позиции за всеки от етапите на изпълнение. След обстойна и внимателна преценка 
се налага обоснован извод, че предметът на настоящата поръчка се характеризира със 
самостоятелна техническа и икономическа идентичност и представлява самостоятелен 
строеж по смисъла на § 2, т. 51 от ЗОП. Видовете строително-монтажни работи изискват 
единен подход и технология на изпълнение в рамките на проектното предписание. 
Обществената поръчка ще се финансира със средства от Европейските фондове предоставени 
от ДФЗ на Община Якоруда по Договор за безвъзмездна финансова помощ. 

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции и избор на повече от 
един изпълнители, обуславя водене на по-сложна отчетност, по-голям обем първични 
документи, което е предпоставка за риск от допускане на грешки при отчитането на проекта 
пред Финансиращия орган, което от своя страна води до налагане на финансови корекции, 
поради непризнаване на извършени разходи. Разделянето на обособени позиции би довело до 
избор на по-неопитни изпълнители с по-ниско квалифициран експертно-технически 
персонал, което ще рефлектира върху качеството на извършваните СМР, продължителността 
на извършване и ще увеличи дискомфорта на населението през периода на извършване на 
строително-монтажните работи. 

По този начин, чрез комплексно извършване на СМР от един изпълнител, ще се 
постигне по-ниска крайна стойност на обекта, по-бързо и качествено изпълнение и се 
гарантира оптимален резултат между предлагани цена и качество на изпълнение. С оглед 
специфичния характер на възлаганите дейности, множеството изисквания към тяхното 
реализиране, както и големия брой от възможни подходи на изпълнение, може да се направи 
обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност 
изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, поради необходимостта 
от сложна координация между отделните изпълнители, и между всеки от тях и възложителя, 
както и с останалите участници (консултанти по строителен и авторски надзор). 

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би 
било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за 
възложителя при изпълнение на проекта. Това крие сериозни рискове от забавянето му. 
Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира 
постигане на оптимален резултат. 

Предвид това и с оглед основната цел на ЗОП за постигане на ефективност при 
разходване на публични средства, следва, че разделянето на обществената поръчка на 
обособени позиции е нецелесъобразно. 
 
1.6. Възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците. 
 
1.7. Място на изпълнение на поръчката. 
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Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на гр.Якоруда, 
община Якоруда в V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община 
Якоруда. 

 
1.8. Източник на финансиране. Стойност на поръчката. Начин и срок на плащане. 
1.8.1. Източник на финансиране. 
Договор №BG06RDNP001-7.005-0012-C01/10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на Община Якоруда от Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за 
развиетие на селските райони за периода 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура”. 

 
1.8.2. Стойност на поръчката. 

Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС. 
Обща максимална прогнозна стойност на обществената поръчка е 439 587,04 лева без 
ДДС (четиристотин тридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и седем лв. и 04ст.) и 
527 504,44 лева с ДДС (петстотин двадесет и седем хиляди петстотин и четири лв. и 44 ст.). 

Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не трябва да 
надвишава съответно обявената обща максимална прогнозна стойност на поръчката. 

Общата предложена цена трябва да бъде в лева без ДДС, закръглени до втория знак 
след десетичната запетая. Същата следва да включва всички разходи на Изпълнителя, 
свързани с качествено и срочно изпълнение на предмета на договора. 

Оферти, надвишаващи посочената обща прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат 
отстранени от участие в обществената поръчка, като неотговарящи на това предварително 
обявено условие. 

 
ВАЖНО! 

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с 
максималната стойност на определения от възложителя бюджет за обществената 
поръчка. 

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по 
инвестиционния проект и Количествено-стойностната сметка. При установяване на 
оферта, надхвърляща обявената максимална прогнозна стойност на обществената 
поръчка, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата. 
 
1.8.3. Начин и срок на плащане. 

Плащанията по договора се извършват по банков път (банкова сметка, посочена от 
изпълнителя) в български лева, при спазване на реда и условията на проекта на договора, 
посочен в Раздел VІІ от документацията. 

 
1.9. Кодове на номенклатурите от общ терминологичен речник (CPV):  
45212200 – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения; 
 
1.10. Срок за изпълнение на поръчката. 
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 Договорът, сключен в резултат на тази процедура, влиза в сила от датата на 
подписването му и приключва с извършването на последното действие, свързано с 
предоставяне на уговорения резултат или извършването на последното дължимо плащане. 
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото 
предложение на участника в съответствие с Линейния календарен график за изпълнение на 
дейностите от предмета на поръчката в календарни дни, но не по-малко от 30 (тридесет) 
календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на 
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение № 2а към 
чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 
15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 годинаили, когато в него са идентифицирани забележки с 
подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките. 

В срока за изпълнение не се включват дните, в които атмосферните условия не 
позволяват извършването на строително-монтажни работи, за което надлежно е съставен акт 
за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец 10) в 
съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. 

Оферти, несъобразени с определените от възложителя минимални и максимални 
срокове, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка, като неотговарящи на това 
предварително обявено условие. 
 
1.11.Оглед на обекта. 

Посещение на обекта се организира от Възложителя всеки вторник (работен ден) от 
10:00 до 12:00 часа, до изтичане на срока за представяне на оферти, като Възложителя НЕ 
поставя изрично изискване за оглед на обекта. 

Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в 
което посочва дата, на която ще посети обекта. За оглед ще се допускат единствено лица, 
легитимирали се с документ за самоличност и удостоверили кое заинтересовано лице 
представляват. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или 
чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител със заверено 
пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.  
Запознаването, респективно незапознаването с мястото и условията за изпълнение е риск на 
участника/изпълнителя. 

 
1.12. Специфични условия във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

1) Сключеният, с избрания за изпълнител участник, договор може да се измени на 
основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена 
форма, поради промяна на инвестиционните намерения на възложителя, която не води до 
промяна на предмета на обществената поръчка.  

2) При промяна на инвестиционните намерения на възложителя, водещи до съществени 
допустими промени по смисъла на чл. 154, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ, срокът за изпълнение на 
договора спира да тече за времето, необходимо за провеждане на процедурата по чл. 154, ал. 
5 от ЗУТ. Възложителят не дължи на изпълнителя допълнително възнаграждение за времето 
на спирането.  
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3) Промяната в инвестиционните намерения на възложителя може да води до промяна в 
обема на СМР, промяна във вида на СМР, промяна в обема на влаганите материали, промяна 
във вида на влаганите материали. Посочените четири промени могат да водят до съкращаване 
на срока и поевтиняване на строителството, съкращаване на срока и оскъпяване на 
строителството, удължаване на срока и поевтиняване на строителството, удължаване на срока 
и оскъпяване на строителството, но без промяна на предмета на обществената поръчка. 

4) Възложителят не може да променя инвестиционните си намерения, водещи до 
оскъпяване на строителството; 

5) При промени, налагащи изпълнението на допълнителен обем или вид СМР, срокът на 
договора се удължава при необходимост с времето, необходимо за технологичното 
изпълнение на операциите, като се предвиди и отпадането на времето, необходимо за 
изпълнението на отпадналите операции за заменените СМР. Промяната в срока на договора е 
в границите по т. 4. 

6) За извършването на промените в Договора, дължащи се на промени на 
инвестиционните намерения на възложителя, той изпраща незабавно писмено уведомление 
до изпълнителя, в което посочва изчерпателно промените, които желае да бъдат извършени.  

7) Не по-късно от три работни дни след уведомлението по т. 7. страните по договора, 
техническият ръководител на обекта, консултантът, осъществяващ строителен надзор и 
проектанта провеждат среща, на която конкретизират промените и определят характера им по 
смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ. За срещата се съставя Протокол, подписан от участниците. При 
констатирана технологична необходимост от спиране на строителството до приключване на 
процедурата по чл. 154, ал. 5 ЗУТ, страните по договора подписват Акт, обр. 10 и спират 
строителството.  

8) В случай на неявяване, несъгласие с констатациите на другите участници в 
строителството изпълнителят е длъжен в срок от два работни дни след срещата по т. 8. да 
представи подробни писмени мотиви за неприемане на изменението.  

9) В случая по т. 9. или в случай на неявяване на представител на изпълнителя на 
срещата по т. 8. или невземане на становище от изпълнителя по исканите от възложителя 
промени, се провежда втора среща на участниците в строителството, за която възложителят 
изрично и писмено ги кани. Конкретизирането на промените в инвестиционните намерения 
на възложителя, които са в границите по т. 4. направено на втората среща, е задължително за 
изпълнителя. Възложителят писмено уведомява изпълнителя за взетите решения на срещата.  

10)  Възложителят подготвя проект на Допълнително споразумение за изменение на 
договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, в което описва необходимите промени в обема 
на СМР, във вида на СМР, в обема на влаганите материали или в техния вид, в намаляването 
на дължимото възнаграждение в границите по т. 4. и съобразно постигнатите решения на 
срещата по т. 8. или по т. 10. Изпълнителят представя на възложителя актуализиран Линеен - 
календарен график, съобразно промените в СМР.  

11) В случай на изричен или мълчалив отказ от страна на изпълнителя да подпише 
допълнителното споразумение по т. 11, възложителят има право да развали договора, като 
изпълнителят в този случай дължи и неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността 
на договора. 

 
1.13. Получаване на информация. 

На основание чл. 47, ал. 4 от ЗОП, органите, от които може да се получи необходимата 
информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
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закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към строителството – предмет 
на поръчката, и са в сила в държавата, в която те ще се изпълняват са както следва: 

- Министерство на труда и социалната политика – http://www.mlsp.government.bg/; 
- Агенция по заетостта – http://www.az.government.bg/; 
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – http://www.gli.government.bg/; 
- Държавна агенция за осигурителен надзор – http://www1.government.bg/; 
- Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и нейните териториални поделения 

районни здравноосигурителни каси (РЗОК) – http://www.nhif.bg/; 
- Националната агенция за приходите – http://www.nap.bg/; 
- Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/; 
- Изпълнителна агенция по околна среда – http://eea.government.bg/; 
- Министерство на околната среда на водите – http://www.moew.government.bg/; 
- Регионална инспекция по околната среда и водите – http://www.riew.org/. 
Нормативна база за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, условията за закрила на заетостта и условия на труд: 
- Закон за насърчаване на заетостта; 
- Закон за инспектиране на труда; 
- Закон за здравното осигуряване; 
- Закон за данъците върху доходите на физическите лица; 
- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; 
- Кодекс за социално осигуряване; 
- Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при 

несъстоятелност на работодателя; 
- Закон за корпоративното подоходно облагане; 
- Закон за опазване на околната среда; 

 
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
2.1. Достъп до документацията, чрез електронни средства. 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 
електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване 
на обявлението в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. 
Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес: http://yakoruda-
municipality.bg/category/профил-на-купувача/, който представлява обособена част от 
електронна страница на Община Якоруда. 
Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може 
да я изтегли от раздел „Профила на купувача”, електронното досие на поръчката, за да 
изготви своята оферта. 

 
2.2. Промяна на обявените условия. 

Възложителят може да направи промени в обявлението, с което се оповестява 
откриването на процедурата и/или документацията на обществена поръчка, по собствена 
инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до 3 (три) дни от 
публикуване на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.  

Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или 
допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 7-дневен срок от 
публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. 
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След изтичането на сроковете по чл.100, ал. 3 – 5 от ЗОП във връзка с чл. 177 от ЗОП, 
възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна 
информация за промени в условията на процедурата, само когато удължава обявените 
срокове.  

С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се 
смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.  

 
2.3. Предоставяне на разяснения. 

При писмено искане за предоставяне на разяснения по решението, обявлението и 
документацията за обществена поръчка, направено до 7 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 официалния сайт на Община Якоруда - 
http://yakoruda-municipality.bg/, в раздел „Профил на купувача”, електронното досие на 
поръчката в 3 (три) дневен срок от получаване на искането, но не по късно от 6 (шест) дни 
преди срока на получаване на офертите, като в тях не се посочва лицето, направило 
запитването.  

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока, 
посочен по-горе. 

 
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
3.1.Общи изисквания: 
  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 строителство (предмет на 
обществената поръчка), съгласно законодателството на държавата, в която е установено.  
Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, 
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.  

В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението 
на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този случай, ако 
за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 
технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, 
клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение 
тези ресурси. 

 
3.2. Изисквания към участниците-обединения: 
1. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, възложителят изиска от участник-
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обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е 
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 
връзка с конкретната обществена поръчка:  
1.1. правата и задълженията на участниците в обединението;  
1.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;  
1.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  
2. Участникът-обединение следва да определи партньор, който да представлява обединението 
за целите на обществената поръчка, както и да се уговори солидарна отговорност, когато 
такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.  

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на 
офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците 
в обединението. Когато в документа (договора за създаването на обединение/консорциум) 
липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на 
обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 
  Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението, Комисията, назначена от Възложителя за 
разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от 
ППЗОП. 

 
3.3. Основания за отстраняване: 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление по чл. 
108а от Наказателния кодекс; б) престъпление по чл.159а – 159г от Наказателния кодекс; 
в) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; г) престъпление по чл. 192а от 
Наказателния кодекс; д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от 
Наказателния кодекс; е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 
кодекс; ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; з) подкуп по чл. 
301 - 307 от Наказателния кодекс; и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 
321а от Наказателния кодекс; й) престъпление по чл. 352 – 353 е от Наказателния кодекс; 
(чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) 
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; (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП) 
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; (чл. 
54, ал. 1, т.3 от ЗОП) 
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; (чл. 54, ал. 1, т. 4 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; 
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б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; (чл. 54, ал. 1, т. 5 от 
ЗОП) 
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; (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) 
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; (чл. 54, ал. 1, т.7 от 
ЗОП) 
Забележка: „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители 
или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или 
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат 
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да 
се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането 
на обществената поръчка. 
8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура 
по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е 
чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, 
съгласно законодателството в държавата, в която е установен; (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) 
9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета 
на настоящата поръчка (строителство), съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено деянието; (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП) 
10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган; (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП) 
11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 
договора; (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП) 
12. опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 
заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде 
неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка; (чл. 55, ал. 1, 
т. 5 от ЗОП) 
13. В обществената поръчка не може да участват участници, които са свързани лица.  
Забележка: „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: а) лицата, 
едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, 
чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират 
трето лице; г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 
съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта 
степен включително. „Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава, включително 
чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя 
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на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може 
да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 
контролния орган на едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява 
решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.  
Забележка: Основанието по т. 3 за отстраняване 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; 
Основанията по т. 1, 2, 7 и 12 се отнасят за лица, които представляват участника, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при взимането на решения от тези органи. 
Лицата, за които се отнасят основанията по т. 1, 2, 7 и 12 са: 
- лицата, които представляват участника; 
- лицата, които са членове на управителни и надзорни органи; 
- 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 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.  
!!!! 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 в електронен вид по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия (еЕЕДОП). 

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от 
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 
горецитираните ограничения (съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП).  
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно 
чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП).  
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Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:  
 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;  
 три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" и 

т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е 
посочен друг срок.  

В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 от ЗОП възложителят ще осигури 
доказателства за наличие на основания за отстраняване.  

 
3.4. Специфични основания за изключване: 

Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва 
да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици.  
Забележка: Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се 
прилага, когато:  
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или 
многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 
еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за 
дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по 
отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни 
международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по 
реда на съответния специален закон;  
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни 
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 
лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 
или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - 
членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство;  
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция 
с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е 
представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на 
Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;  
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на 
Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 
сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени 
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поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;  
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии 
към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 
2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по 
чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;  
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно 
търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото 
споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите 
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги 
на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически 
лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  

Участниците трябва да декларират в еЕЕДОП дали дружеството-участник е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството-
участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими 
изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.  

 
4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ - МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА ДОПУСТИМОСТ 
 

4.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 
Минимално изискване Документ, с който се доказва Мотиви за определянето 

им: 
Участникът трябва да има 
регистрация в Централния 
професионален регистър на 
строителя (ЦПРС) към 
Строителната камара за 
изпълнение на строежи I-ва 
група, ІV-та (четвърта) категория, 
а за чуждестранни лица – в 
аналогични регистри съгласно 
законодателството на държавата 
членка, в която са установени или 
на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. 
В случай на обединение 
изискването се отнася до 
участника/участниците, които ще 
извършват дейностите по 

При подаване на оферта, на 
основание чл.67, ал.1 ЗОП, 
Участникът попълва раздел А: 
„Годност“ в Част IV: „Критерии 
за подбор“ от Единен 
европейски документи за 
обществени поръчки (ЕЕДОП).  
Преди сключване на договор за 
обществена поръчка, 
възложителят изисква от 
участника, определен за 
изпълнител, копие на 
Удостоверение за вписване в 
ЦПРС към Строителната камара 
за изпълнение на строежи от 
категорията строеж, в която 
попада обекта на поръчката - за 
повече информация: 

Съгласно чл. 60, ал. 1, от 
ЗОП, когато това е 
приложимо, Възложителите 
имат право да изискват от 
кандидатите или 
участниците да са вписани в 
търговския регистър и/или в 
съответен професионален 
регистър, а за чуждестранни 
лица - в аналогични регистри 
съгласно законодателството 
на държавата членка, в която 
са установени. В настоящия 
случай, изискванията към 
лицата, извършващи 
строителство, се уреждат от 
Закона за камарата на 
строителите (ЗКС). 
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строителство.  
Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за 
Камарата на строителите, когато 
физически или юридически лица 
се обединяват за изпълнение на 
строежи или отделни видове 
строителни и монтажни работи, 
поне един от участниците в 
обединението трябва да е вписан 
в регистъра. Съгласно ал. 4 от 
Закона участието в обединението 
не поражда права за лицата, 
които не са вписани в регистъра, 
самостоятелно да изпълняват 
строежи или отделни строителни 
и монтажни работи. 

http://register.ksb.bg/). В случай, 
че участникът е чуждестранно 
лице той може да представи 
валиден еквивалентен документ 
за вписването в аналогични 
регистри, съгласно 
законодателството на държавата 
членка, в която е установен. 

Регистрацията на 
строителите е уредена в 
Глава трета "Централен 
професионален регистър на 
строителя". Редът за 
вписване и водене на 
регистъра се определя с 
Правилник за реда за 
вписване и водене на ЦПРС, 
приет от общото събрание на 
камарата, обн. ДВ бр. 
65/10.08.2007г.. 
 

 
4.2. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние: 

Минимално изискване Документ, с който се доказва Мотиви за определянето им: 
1. Участникът следва да е 
реализирал минимален общ 
оборот в размер на 439587,04 
(четиристотин тридесет и девет 
хиляди петстотин осемдесет и 
седем лева и четири стотинки) 
лева без ДДС, изчислен на база 
годишните обороти, за 
последните три приключили 
финансови години в зависимост 
от датата, на която участникът е 
създаден или е започнал 
дейността си;  
Забележка: При участие на 
обединение, което не е 
юридическо лице, 
съответствието с това 
изискване се доказват от 
обединението участник, а не от 
всяко от лицата, включени в 
него. 
При участие на 
подизпълнители, същите следва 
да отговарят на горепосоченото 
изискване съобразно вида и дела 
от поръчката, който ще 
изпълняват. 
 

 При подаване на офертата, на 
основание чл.67, ал.1 ЗОП, 
участникът попълва  поле 2а и 
2б на раздел Б: Икономическо 
и финансово състояние в Част 
IV: „Критерии за подбор“ от 
ЕЕДОП. 
Преди сключване на договор за 
обществена поръчка, 
възложителят изисква от 
участника, определен за 
изпълнител, да представи 
документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 
от ЗОП – годишните 
финансови отчети за 
последните приключили 3 
(три) финансови години или 
техните съставни части, когато 
публикуването им се изисква 
съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът 
е установен, в случай, че 
същите не са достъпни чрез 
пряк и безплатен достъп до 
съответната национална база 
данни. Когато по основателна 
причина участникът не е в 
състояние да представи 
поисканите от възложителя 
документи, той може да 
докаже своето икономическо и 
финансово състояние с 

На основание чл.61, ал.1, т.1 
от ЗОП, като доказването се 
извършва на основание чл. 62, 
ал. 1, т. 1 вр. чл. 67 от ЗОП 
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помощта на всеки друг 
документ, който възложителят 
приеме за подходящ. 
Документите за доказване на 
поставените изисквания се 
представят от участника и при 
поискване в хода на 
процедурата – в случаите на 
чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 
При подаване на оферта 
участниците попълват само 
съответния раздел в еЕЕДОП

2. Участникът трябва да има 
застраховка „Професионална 
отговорност“ на участниците в 
строителството по чл. 171 от ЗУТ, 
покриваща минималната 
застрахователна сума за тази 
категория строеж - I-ва група, IV-
та (четвърта) категория, съгласно 
НАРЕДБА за условията и реда за 
задължително застраховане в 
проектирането и строителството. 
Съгласно чл.171а от ЗУТ 
изискването за застраховка за 
професионална отговорност 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.  
Забележка: При участие на 
обединение, което не е 
юридическо лице, изискването за 
застраховка „Професионална 
отговорност“ се доказва от 
всеки участник в обединението, 
който ще извършва 
строителство, съобразно 
разпределението на участието 
на лицата при изпълнение на 

При подаване на офертата, на 
основание чл.67, ал.1 ЗОП, 
участникът попълва  поле 5 на 
раздел Б: Икономическо и 
финансово състояние в Част 
IV: „Критерии за подбор“ от 
ЕЕДОП. 
Преди сключване на договор за 
обществена поръчка, 
възложителят изисква от 
участника, определен за 
изпълнител, да представи 
документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 
от ЗОП – доказателства за 
наличие на застраховка 
„Професионална отговорност“, 
в случай, че същите не са 
достъпни чрез пряк и 
безплатен достъп до 
съответната национална база 
данни. Когато по основателна 
причина участникът не е в 
състояние да представи 
поисканите от възложителя 
документи, той може да 
докаже своето икономическо и 
финансово състояние с 
помощта на всеки друг 
документ, който възложителят 
приеме за подходящ. 
При чуждестранни участници - 
представят заверено копие на 
еквивалентна застраховка с 
лимит, покриващ минимално 
изискуемата застрахователна 
сума по чл. 171 от ЗУТ или 
гаранция в друга държава - 
членка на Европейския съюз, 
или в страна по 

На основание чл.61, ал.1, т.2 
от ЗОП, като доказването се 
извършва на основание чл. 62, 
ал. 1, т. 2 вр. чл. 67 от ЗОП 
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дейностите, предвидено в 
договора за създаване на 
обединението.  
При участие на 
подизпълнители, същите следва 
да отговарят на горепосоченото 
изискване съобразно вида и дела 
от поръчката, който ще 
изпълняват. 

Споразумението за 
Европейското икономическо 
пространство. 
Документите за доказване на 
поставените изисквания се 
представят от участника и при 
поискване в хода на 
процедурата – в случаите на 
чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 
При подаване на оферта 
участниците попълват само 
съответния раздел в еЕЕДОП.

3. Всеки участникът трябва да е 
постигнал положително 
съотношение между текущите 
активи и текущите задължения 
по Коефициент на обща 
ликвидност (К 0л), съгласно 
т.1.1. от Методика към член 61, 
ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база 
на данни от годишния финансов 
отчет (ГФО) на предприятието на 
участника към 31 декември 
2018г. Стойността на 
коефициента за обща ликвидност 
на участника, следва да е не по-
малко от 1,50 и се изчислява, 
съгласно чл.61, ал.6 от ЗОП, чрез 
Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 
от ППЗОП 
 
Забележка: При участие на 
обединение, което не е 
юридическо лице, 
съответствието с това 
изискване се доказват от 
обединението участник, а не от 
всяко от лицата, включени в 
него. 
При участие на 
подизпълнители, същите следва 
да отговарят на горепосоченото 
изискване съобразновида и дела 
от поръчката, който ще 
изпълняват. 
 

При подаване на офертата, на 
основание чл.67, ал.1 ЗОП, 
участникът попълва  поле 4 на 
раздел Б: Икономическо и 
финансово състояние в Част 
IV: „Критерии за подбор“ от 
ЕЕДОП. 
Преди сключване на договор за 
обществена поръчка, 
възложителят изисква от 
участника, определен за 
изпълнител, да представи 
документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 
от ЗОП – годишните 
финансови отчети за 
последните приключили 3 
(три) финансови години или 
техните съставни части, когато 
публикуването им се изисква 
съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът 
е установен, в случай, че 
същите не са достъпни чрез 
пряк и безплатен достъп до 
съответната национална база 
данни. Когато по основателна 
причина участникът не е в 
състояние да представи 
поисканите от възложителя 
документи, той може да 
докаже своето икономическо и 
финансово състояние с 
помощта на всеки друг 
документ, който възложителят 
приеме за подходящ. 
Документите за доказване на 
поставените изисквания се 
представят от участника и при 
поискване в хода на 

На основание чл.61, ал.1, т.3 
от ЗОП, като доказването се 
извършва на основание чл. 62, 
ал. 1, т. 3 вр. чл. 67 от ЗОП 
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процедурата – в случаите на 
чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 
При подаване на оферта 
участниците попълват само 
съответния раздел в еЕЕДОП.

4. Всеки участникът трябва да е 
постигнал положително 
съотношение между 
вземанията, краткосрочните 
инвестиции, паричните 
средства и текущите 
задължения по Коефициент на 
бърза ликвидност (К бл), 
съгласно т.1.2. от Методика към 
член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, 
изчислен на база на данни от 
годишния финансов отчет (ГФО) 
на предприятието на участника 
към 31 декември 2018г. 
Стойността на коефициента за 
бърза ликвидност на участника, 
следва да е не по-малко от 1,00 и 
се изчислява, съгласно чл.61, ал.6 
от ЗОП, чрез Приложение № 2 
към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП 
Забележка: При участие на 
обединение, което не е 
юридическо лице, 
съответствието с това 
изискване се доказват от 
обединението участник, а не от 
всяко от лицата, включени в 
него. 
При участие на 
подизпълнители, същите следва 
да отговарят на горепосоченото 
изискване съобразновида и дела 
от поръчката, който ще 
изпълняват. 
 

При подаване на офертата, на 
основание чл.67, ал.1 ЗОП, 
участникът попълва  поле 4 на 
раздел Б: Икономическо и 
финансово състояние в Част 
IV: „Критерии за подбор“ от 
ЕЕДОП. 
Преди сключване на договор за 
обществена поръчка, 
възложителят изисква от 
участника, определен за 
изпълнител, да представи 
документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 
от ЗОП – годишните 
финансови отчети за 
последните приключили 3 
(три) финансови години или 
техните съставни части, когато 
публикуването им се изисква 
съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът 
е установен, в случай, че 
същите не са достъпни чрез 
пряк и безплатен достъп до 
съответната национална база 
данни. Когато по основателна 
причина участникът не е в 
състояние да представи 
поисканите от възложителя 
документи, той може да 
докаже своето икономическо и 
финансово състояние с 
помощта на всеки друг 
документ, който възложителят 
приеме за подходящ. 
Документите за доказване на 
поставените изисквания се 
представят от участника и при 
поискване в хода на 
процедурата – в случаите на 
чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 
При подаване на оферта 
участниците попълват само 
съответния раздел в еЕЕДОП.

На основание чл.61, ал.1, т.3 
от ЗОП, като доказването се 
извършва на основание чл. 62, 
ал. 1, т. 3 вр. чл. 67 от ЗОП 
 

 

4.3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности: 
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Минимално изискване Документ, с който се доказва Мотиви за определянето им: 
1.Участникът трябва да е 
изпълнил минимум едно 
строителство с предмет и обем 
идентично или сходно с това на 
поръчката,  изпълнено през 
последните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на 
офертата. 
Забележка: Под „строителство 
с предмет и обем идентично или 
сходно с това на поръчката”, 
следва да се разбира 
строителство с предмет: 
изграждане и/или реконструкция 
и/или ремонт или рехабилитация 
на физкултурни салони и/или 
спортни зали и/или тренировъчни 
бази и/или спортни бази и 
съоръжения и/или други 
обществени сгради; и с обем: 
РЗП минимум 300 кв.м.  

При подаване на офертата, на 
основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, 
участникът попълва поле 1а) от 
раздел  В: Технически и 
професионални способности в 
Част IV: „Критерии за подбор“ 
ЕЕДОП, , с посочване на 
стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема 
Преди сключване на договор за 
обществена поръчка, 
възложителят изисква от 
участника, определен за 
изпълнител, да представи 
документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 
от ЗОП Списък на 
строителството, идентично или 
сходно с предмета на 
обществената поръчка, 
придружен с удостоверения за 
добро изпълнение, които 
съдържат стойността, датата, 
на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и 
обема, както и дали то е 
изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания. 
Документите за доказване на 
поставените изисквания се 
представят от участника и при 
поискване в хода на 
процедурата – в случаите на 
чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 
При подаване на оферта 
участниците попълват само 
съответния раздел в еЕЕДОП.

Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗОП, 
възложителят може да 
определя критерии, въз основа 
на които да установява, че 
кандидатите или участниците 
разполагат с необходимите 
човешки и технически 
ресурси, както и с опит за 
изпълнение на поръчката.В 
чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
заложено, че възложителят 
може да изиска от участника 
да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на 
поръчката, за последните, 
буква “а” - 5 години от датата 
на подаване на заявлението 
или на офертата. В настоящия 
случай, възложителят се е 
съобразил с правилото 
изискваният опит да е за 
последните 5 години, предвид 
обстоятелството, че 
процедурата е за 
строителство. 
 

2.Участникът следва да разполага 
с необходимия брой технически 
лица, включително такива, които 
отговарят за контрола на 
качеството, както следва: 
2.1. Ръководител на обекта – 
технически правоспособно лице, 
съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ – 
лица, получили дипломи от 
акредитирано висше училище с 
квалификация „строителен 
инженер“, „Инженер“ или 
„архитект“, както и лица със 

При подаване на офертата, на 
основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, 
участникът декларира 
съответствието с посочения 
критерии за подбор чрез 
представяне на ЕЕДОП, 
попълнен в съответната част, а 
именно: част IV Критерии за 
подбор, раздел В – Технически 
и професионални способности, 
т.6. с посочване на информация 
за:  
- професионалната 

Съгласно чл. 63, ал. 1, от ЗОП, 
възложителят може да 
определя критерии, въз основа 
на които да установява, че 
кандидатите или участниците 
разполагат с необходимите 
човешки и технически 
ресурси, както и с опит за 
изпълнение на поръчката. В 
чл.63, ал. 1, т. 2  от ЗОП е 
заложено, че Възложителят 
може да изисква от кандидата 
или участника да разполага с 
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средно образование с 
четиригодишен курс на обучение 
и придобита професионална 
квалификация в областите 
„Архитектура и строителство“, а 
за чуждестранните лица - 
еквивалентно, съгласно 
законодателството на държавата, 
в която са установени. 
Техническият ръководител 
трябва да има професионален 
опит от минимум 5 (пет) години и 
участие като „ръководител на 
обекта” на минимум 1 (едно) 
строителство идентично или 
сходно с предмета и обема на 
обществената поръчка. 
Забележка: Под „строителство 
с предмет и обем идентично или 
сходно с това на поръчката”, 
следва да се разбира 
строителство с предмет: 
изграждане и/или реконструкция 
и/или ремонт или рехабилитация 
на физкултурни салони и/или 
спортни зали и/или тренировъчни 
бази и/или спортни бази и 
съоръжения и/или други 
обществени сгради; и с обем: 
РЗП минимум 300 кв.м. 
2.2. Специалист-контрол на 
качеството – притежаващ 
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, и 
минимум 3 (три) години опит в 
областта на строителството. 
2.3. Специалист-координатор 
по безопасност и здраве (КБЗ) - 
притежаващ валидно 
удостоверение за КБЗ в 
строителството, съгласно 
Наредба № 2/2004 на МРРБ или 
еквивалентно, и минимум 3 (три) 
години опит в областта на 
строителството. 

квалификация на 
предложените експерти - 
учебно заведение, където е 
придобито образованието или 
квалификацията, номер на 
документа, удостоверяващ 
придобитото образование или 
квалификация и период на 
обучение;  
- опит на експертите - посочва 
се организацията на 
възложителя/работодателя, при 
когото е придобит опита, 
наименование на длъжността, 
описание на функцията на 
лицето в техническия екип при 
изпълнение на обекта, 
описание на обекта за когото 
лицето е упражнявало 
съответната функция. 
В еЕЕДОП се посочва и 
информация за документите, 
въз основа на които участникът 
декларира горепосочените 
данни.  
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП възложителят може да 
изиска от участниците по всяко 
време да представят всички 
или част от документите, на 
които участникът се позовава в 
еЕЕДОП.  
Доказване:  
При сключване на договора 
Възложителят изисква от 
участника, определен за 
изпълнител, да представи 
документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 
от ЗОП Списък на технически 
лица, включени или не в 
структурата на участника, 
включително тези, които 
отговарят за контрола на 
качеството, а при обществени 
поръчки за строителство - 
лицата, които ще изпълняват 
строителството. 

необходимия брой технически 
лица и/или организации, 
включени или не в 
структурата на кандидата или 
участника, включително 
такива, които отговарят за 
контрола на качеството, а при 
обществени поръчки за 
строителство - лицата, които 
ще изпълняват 
строителството; 
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2.4. Геодезист - да притежава 
образователно-квалификационна 
степен „магистър“ по 
специалност „Геодезия“ или 
еквивалент. 
***Участникът трябва да посочи 
за всяка от позициите от 
експертния състав отделни лица 
(един експерт не може да 
съвместява две позиции от 
изискуемия експертен състав). 
Забележка:  
Под „еквивалентно 
образование” следва да се 
разбира специалност, получена в 
чуждестранно учебно заведение 
в еквивалентни на тези области 
специалности по смисъла на 
ПМС 125 от 24.06.2002 г. за 
утвърждаване Класификатор на 
областите на висше образование 
и професионалните направления.  
Под „еквивалентно обучение“ 
следва да се разбира обучение, 
проведено от чуждестранен 
обучител на теми, еквивалентни  
на изискваните за съответните 
позиции. 
3. Участникът трябва да има 
внедрени от акредитиран орган 
следните системи: 
3.1. Участникът трябва да 
прилага система за управление на 
качество EN ISO 9001:2015 или 
еквивалент, или еквивалентни 
мерки с обхват на сертификация 
строителство или еквивалент. 
Забележка: При участие на 
обединение, което не е 
юридическо лице, изискването за 
прилагане на система за 
управление на качество EN ISO 
9001:2015 или еквивалент, или 
еквивалентни мерки с обхват на 
сертификация строителство или 
еквивалент се доказва от всеки 
участник в обединението, който 
ще извършва строителство 
съобразно разпределението на 
участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, 

Участникът попълва раздел Г: 
Стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за 
екологично управление в Част 
IV: Критерии за подбор от 
ЕЕДОП, с посочване на 
система за управление на 
здравето и безопасността при 
работа, обхвата на 
сертификация, както и период 
на валидност. 
Преди сключване на договор за 
обществена поръчка, 
възложителят изисква от 
участника, определен за 
изпълнител, да представи 
копие на сертификат, издаден 
от независими лица, които са 
акредитирани по съответната 
серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция 
„Българска служба за 
акредитация" или от друг 

Съгласно чл. 63, ал. 1, от ЗОП, 
възложителят може да 
определя критерии, въз основа 
на които да установява, че 
кандидатите или участниците 
разполагат с необходимите 
човешки и технически 
ресурси, както и с опит за 
изпълнение на поръчката. В 
чл.63, ал.1, т. 10 и т. 11  от 
ЗОП е заложено, че 
Възложителят може да 
изисква от кандидата или 
участника: 
10. да прилага системи за 
управление на качеството,  
11. да прилага системи или 
стандарти за опазване на 
околната среда. 
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предвидено в договора за 
създаване на обединението.  
При участие на 
подизпълнители, същите следва 
да отговарят на горепосоченото 
изискване съобразно вида и дела 
от поръчката, който ще 
изпълняват. 

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 ще приеме и 
еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, 
установени в други държави 
членки за чуждестранните 
лица. 
Документите за доказване на 
поставените изисквания се 
представят от участника и при 
поискване в хода на 
процедурата – в случаите на 
чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.  
При подаване на оферта 
участниците попълват само 
съответния раздел в еЕЕДОП.

 

Посочват се критериите за подбор, избрани от Възложителя, минималните нива, посочване 
на документите, с които ще се доказва изпълнението им, съгласно Указанията, и подробни мотиви 
за определянето им. 

Забележка: За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за 
подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи 
удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или 
сертификат, издаден от сертифициращ орган. 
Забележка: 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. 
Когато 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.  
Забележка: Съгласно чл. 65 от ЗОП 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 способности и 
професионалната компетентност.  
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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 участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията 
за отстраняване от процедурата. 
Забележка: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 
посочена в еЕЕДОП, 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. 
При участници чуждестранни лица, за доказване съответствие с критериите за подбор при 
сключване на договор следва да се представят аналогични документи, съгласно 
законодателствата на държавата, в която съответния участник 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. 54 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 
4.4. Използване на капацитета на трети лица 
1. 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 способности и професионалната компетентност.  
2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 
могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват 
в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  
3. 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.  
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата.  
5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 
отговаря на някое от условията по т. 4.  

 
4.5. Подизпълнители. Договор/и за подизпълнение. Приложимите правила относно 
директните разплащания с подизпълнители.  
1. 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.  
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2. 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. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 2.  
4. Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за 
изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с 
тях договор/и за подизпълнение.  
5. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие 
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че 
са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.  
6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение.  
7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 
като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  
8. Разплащанията по т. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя 
до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-
дневен срок от получаването му.  
9. Към искането по т. 8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.  
10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 7, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  
11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  
12. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите 
на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  
13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:  
13.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  
13.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  
14. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 13.  

 
4.6. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Единен 
европейски документ за обществени поръчки в електронен вид 
Указание за подготовка на еЕЕДОП: 
1. 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 в електронин вид (еЕЕДОП). 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 
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законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят 
информация. 
2. 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 еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.  

Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят 
на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да 
не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които 
ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.   
3. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 
информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е 
осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 
електронно еЕЕДОП.  

В тези случаи към документите за подбор вместо еЕЕДОП се представя 
Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 
подписите в публикувания еЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп 
до документа. 
4. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:  
4.1. лицата, които представляват участника;  
4.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  
4.3. 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. 
5. Лицата по т. 4.1 и 4.2 са, както следва: 
5.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
5.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон; 
5.3. 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; 
5.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
5.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
5.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 
5.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
5.8. в случаите по т. 5.1 – 5.7 – и прокуристите, когато има такива;  
5.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени. 
6. В случаите т. 5.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава 
само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България. 
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7. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. 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 и чл. 55, 
ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.  
8. В случаите по т. 7, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 
9. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и 
документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на 
процедурата. 
10. В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя 
11. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от 
възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел 
мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. 

Важно!!!Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 
посочена в еЕЕДОП, 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. 

 
5. ОФЕРТА.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ. РЕД И НАЧИН ЗА 

ПОДАВАНЕ 
 

5.1. Оферта. 
1.1. За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и 
информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите 
за подбор.  
1.2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение.  
1.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия.  
1.4. Офертите за участие се изготвят на български език.  
1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си.  
1.6. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 
само една оферта.  
1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг или 
участник, не може да подава самостоятелна оферта.  
1.8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение.  
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1.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  
1.10. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 
задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени 
с тези образци. 
1.11. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 
дружеството. 
1.12. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат 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. 

 
5.2. Подаване на оферта на хартиен носител 
Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА 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.  
Върху опаковката участникът посочва: 
 наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
 наименованието на поръчката. 

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. 
 
5.3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА– документи и образци: 
5.3.1. Заявление за участие – попълва се Образец № 1; 
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 
попълва се Образец № 1а; 
5.3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) 
за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо – еЕЕДОП 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 – попълва се Образец № 2; 
Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.  
1. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от общината по седалището на 
възложителя и на участника;  
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите на 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"; 

Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП се издава в 15-дневен срок от получаване 
на искането от участника, избран за изпълнител. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ по т. 1-2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават 
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 
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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 да изисква представянето на документите по т. 1 и 2, 
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.  
5.3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо. 

 
Указание за подготовка: 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от 
възложителя обстоятелства по чл. 55, 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:  
1.1. 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; 
1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
1.3. 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. 
1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 
труда. 

 
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от 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 от ЗОП – документ от съответния 
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

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

В случай че прецени, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата. 
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. 
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5.3.3. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 
(когато е приложимо) - заверено от участника копие; 
Указание за подготовка: 
 Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 
следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 
1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
4. определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 
поръчка,  
5. както и да се уговори солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 
приложимото законодателство.  
5.3.5. Документи за поетите от третите лица задължения (ако е приложимо) - когато 
участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси;  
5.3.6. Доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е приложимо) - 
когато участникът посочва, че ще използва подизпълнител/и при изпълнение на поръчката; 
5.3.7. Техническо предложение, съдържащо: 

 Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено 
копие; 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя-попълва се Образец № 3; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - съдържа се в 
Образец № 3; 

Указание за подготовка: 
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 3) - следва да бъде изготвено 
по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от 
Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на 
поръчката, в което се посочва: 
1. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи; 
2. Гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения 
на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 
 Към предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя се прилагат: 
1. Строителна програма; 
2. Линеен-календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката; 
3. Диаграма на работната ръка; 
 
 Техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да съдържа 
организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на  поръчката и стратегия на 
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участника за управление на рисковете с приложени Линеен график за изпълнение на 
поръчката и диаграма на работната ръка. 
 Предложената от участника строителна програма за изпълнение на дейностите трябва 
да съдържа подробно описание на организацията на работа, която ще се създаде на обекта; да е 
описана подробно и задълбочено технологията на изпълнение на СМР, която да е съобразена с 
естеството на работите, които ще се извършват; да са посочени човешките ресурси и техника, 
които ще се използват за изпълнението на договора; да е конкретизиран начинът за 
осигуряване и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд; да са описани 
подхода и методите за качествено  изпълнение на дейностите, обект на поръчката; 
 Техническото предложение следва да съдъжа и предложенията на участника за 
управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при 
изпълнението на договора: 
1. Времеви рискове: 
- Риск от закъснение поради неблагоприятни метеорологични условия, препятстващи 
извършването на дейността качествено и/или в срок; 
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите 
2. Невъзможност за постигане на необходимото качество в резултат от липса на качествени 
материали и/или  качествено  изпълнение на строително монтажните дейности 
3. Недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес. 

Предложеният от участника линеен-календарен график трябва да съдържа подробно и 
реалистично отразяване на планираната последователност, продължителност и 
взаимосвързаност на всички строително-монтажните работи по КС, да е отчетено времето, 
необходимо за извършване на подготвителните дейности; да са посочени за всяко СМР 
човешките и технически ресурси. При изработването на графика за изпълнение на поръчката да 
се съобразят условията, посочени от възложителя в документацията за участие.  

Предложеният от участника срок за изпълнение на предмета на поръчката следва да е не 
по-кратък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 180 календарни дни. Участник, предложил 
срок, по-кратък от минималния 30 (тридесет) календарни дни и повече от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Участник, който не може да докаже обвързаността между наличните декларирани 
човешки и технически ресурси и предложеният срок за изпълнение на поръчката ще бъде 
отстранен от участие в обществената поръчка, поради несъответствие с това предварително 
обявено условие. Установяването на технологична несъвместимост и/или неправилна 
последователност на изпълняваните строителни операции също е основание за отстраняване на 
офертата на участника. 

Изготвените от участника линеен календарен график и предложената строителна 
програма трябва да са съвместими и съгласувани помежду си и да отговорят на посочените 
изисквания за съдържание. 

В случай, че в представеното от участника Предложение за изпълнение не е попълнен 
който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е попълнен формално 
и/или с преповтаряне общо и бланкетно на техническата спецификация, без да е отразена 
спецификата на настоящия инвестиционен проект и на предмета на съответната обособена 
позиция, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект 
и/или обект участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.  
Техническото предложение може да се придружава с декларация за конфиденциалност на 
информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от участника (ако е приложимо). 
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Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се 
представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.  
5.3.8.Съдържание на ПЛИК „Предлагани ценови параметри“  

 „Ценово предложение” - попълва се Образец № 4 – в оригинал, пописано и 
подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено 
лице. 

 Към ценовото предложение се прилага попълнена на хартиен и магнитен носител във 
формат „Excel” или еквивалентен количествено-стойностна сметка (КСС), в която се 
посочват единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена - попълва се 
Образец № 4.1.   
 Участникът задължително прилага подробни анализи на единичните цени на хартиен и 
магнитен носител във формат „Excel” или еквивалентен за всяка една дейност/операция. 
Предложената цена ще бъдат валидни за целия срок на договора и не подлежат на изменения 
освен в случаите предвидени в ЗОП. 
 Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“не трябва да е посочена никаква 
информация относно цената; 
 Участници, които и по какъвто 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. 

 
Не се допускат промени, изтриване или допълване на образците. 

 
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са 
включили някъде в офертата си елементи, свързани с предлаганата цена (или части от 
нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 
5.4. Изисквания към документите 
Всички документи трябва да са: 
- Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис, освен 
документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им; 
- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, 
назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица.  
 Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 
изпълнението на такива функции. 
Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. 
 
5.5. Подаване на оферти. Място и срок за подаването им 
 Офертите се представят в сградата на Общинска администрация, гр. Якоруда, ул. 
Васил Левски № 1, п.к. 2790, Република България, в установеното работно време, но не по-
късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно 
обявлението за изменение (ако има такова). 
 Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя.  
 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си. 
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Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат 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.  

 
5.6. Приемане и връщане на оферти 

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ 
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

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 офертите пред 
мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, 
който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на 
лицата от списъка се приемат. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са 
включени в списъка. 

 
5.7. Срок на валидност на офертите 
 Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 (шест) месеца, 
считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението; 
 Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до 
сключване на договора за обществената поръчка; 
 Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока 
на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. 

 
5.8. Необичайно благоприятни оферти 
1. 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.  
2. Обосновката може да се отнася до:  

- икономическите особености на строителния метод;  
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за изпълнението на строителството;  
- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството;  
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  
- възможността участникът да получи държавна помощ.  

3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата по т. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника 
може да бъде изискана уточняваща информация. 

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 
представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или 
разходи.  
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4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, 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.  
5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже 
в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 
ДФЕС.  
 
6. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
6.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на 
плащането й.  
 Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три 
процента) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора 
може да се представи под формата на: 
- Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в 
гаранцията са вписани условията на Възложителя); 
- Парична сума, преведена по сметка на Община Якоруда: БАНКА: "Интернешънъл Асет 
Банк" АД; BIC - IABGBGSF, IBAN- BG91IABG74583301126900. 
- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.  
 Когато участникът определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение на 
договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменяема 
банкова гаранция и 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. 

Когато участникът определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение на 
договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде със срок на валидност за целия 
срок на действие на Договора плюс най-малко 30 (тридесет) календарни дни след издаване на 
разрешение за ползване на строежа. 

При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, 
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, 
то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение под 
формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:  
- да е сключена от застраховател, отговарящ на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от 
Кодекс за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.); 
- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3 % (три процента) от 
стойността на договора без ДДС;  
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- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Община 
Якоруда;  
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;  
- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс най-малко 30 
(тридесет) календарни дни след издаване на разрешение за ползване на строежа. 

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.  

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.  

 
6.2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение.  

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 
се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.  

 
7. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 
 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане 
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 
от ЗОП. 

 
В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме Методиката за 

комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите. 
 

 Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и 
тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата, са както следва: 
- Техническо предложение (П1) - с тежест 40%, максимум 40 точки; 
- Срок за изпълнение на поръчката (П2) - с тежест 10%, максимум 10 точки; 
- Цена за изпълнение на поръчката (П3) – с тежест 50%, максимум 50 точки. 
  
 Комплексната оценка (КО) за всеки участник се получава като сбор от оценките по 
отделните показатели, по следната формула: 

КО =  П1 + П2 + П3 
 
Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки 
 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 
комплексната оценка: 
 
 
1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1 
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Максимален брой точки по показателя – 40 точки.  
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛ 
 

 
Степен на съответствие 

 
Брой точки 

П1  ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЯ  ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА  
ПОРЪЧКАТА 

 

Макс. брой 
точки 40 

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали 
същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение 
на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от 
участниците описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката; описания 
на видовете СМР и на технологията и последователността за тяхното изпълнение; подхода и 
методите за качествено  изпълнение на дейностите, обект на поръчката и Линеен график с 
приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на 
участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават 
качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. 
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии и тяхното 
съотвествие с определен брой точки както следва: 
Фактори влияещи на оценката 

(показатели за оценяване): 
 
 
 

1. Описание на отделните етапи и 
организация за изпълнение на 
поръчката 
2. Описание на видовете СМР и на 
технологията и 
последователността за тяхното 
изпълнение  
3. Описание на  подхода и 
методите за качествено  
изпълнение на дейностите, обект 
на поръчката 
4. Линеен график с приложена 
диаграма на работната ръка 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Степен на съотвествие по отношение на 
изискванията (условия за получаване на 
определен брой точки) 
 
В техническото предложение е 
обърнато внимание на всеки един от 
факторите, и е в сила всяко едно от 
следните обстоятелства: 
- Участникът e описал отделните етапи 
на изпълнение на поръчката, както и 
организацията за това изпълнение; 
- Участникът е посочил в техническото 
си предложение видовете СМР, както и 
технологията и последователността на 
тяхното изпълнение, в съответствие с 
изискванията на техническите 
спецификации,  в оптимална комбинация с 
предвидените за използване технически и 
човешки ресурси; 
- Предлаганите подход и методи за 
организация и  контрол  гарантират 
качественото изпълнение на поръчката в 
съответствие с Техническата 
спецификация. Използваните технологии 
съответстват на технологичните 
изисквания; 
- Налице е пълно съответствие между 

Брой точки 
 
 
 
 
 

Оферта, 
която 

отговаря на 
посочените 
изискания се 
оценява с  
40  точки 
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описаната технологична 
последователност на изпълнение на 
предвидените видове СМР и представения 
линеен график с приложена диаграма на 
работната ръка 
  
В техническото предложение е 
обърнато внимание на всеки един от 
факторите, но е в сила поне едно от 
следните обстоятелства: 
- Участникът е описал отделните етапи 
на изпълнение на поръчката, но не е 
описана детайлно последователността на 
тяхното изпълнение, а само е маркирана и 
рамкирана по- общо и окрупнено; 
- Участникът е посочил в обяснителната 
записка от техническото си предложение 
видовете СМР, но технологията и 
последователността на изпълнението им 
не е достатъчно ясна и разбираема и/или 
не е подробно описана, а само е маркирана; 
- Предлаганите подход и методи за 
организация и контрол не показват ясно 
как те гарантират качественото 
изпълнение на поръчката и/или  
използваните  технологии са приложими 
към предмета на поръчката, но не са най – 
подходящите такива, за да е налице 
съответствие в пълна степен на 
технологичните изисквания.  
Налице са 1-2 пропуска/несъотвествия 
между посочената технологична 
последователност на строителния процес 
с предвидените за използване технически и 
човешки ресурси в представения линеен 
график и диаграма на работната ръка. 

Оферта, 
която 

отговаря на 
посочените 
изискания се 
оценява с  
30 точки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В техническото предложение е в сила 
поне едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал общо 
последователността само на най – 
важните видове дейности. Не е 
представено подробно обяснение и 
представяне на отделните етапи на 
изпълнение на поръчката; 
- Участникът е посочил в обяснителната 
записка от техническото си предложение 
общо и бланкетно видовете СМР; 
Забележка: под „общо и бланкетно“ се 
има предвид, че участникът само е 
изброил видовете СМР без да разясни 
технологията и последователността 

Оферта, 
която 

отговаря на 
посочените 
изискания се 
оценява с  
25  точки.  
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на тяхното изпълнение в 
съответствие с изискванията на 
техническите спецификации и  в 
оптимална комбинация с предвидените 
за използване технически и човешки 
ресурси; 
- Предлаганите подход и методи за 
организаци и контрол съществено се 
различават от изискванията на 
Техническата спецификация и не 
гарантират качественото изпълнение на 
поръчката и/или използваните технологии 
съществено се отклоняват от 
технологичните изисквания. 
- Налице са констатирани повече от 2 
пропуска/несъотвествия между 
посочената технологична 
последователност на строителния процес 
с предвидените за използване технически и 
човешки ресурси 

 
 
 
 
 

 
Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване  в случаите, в 
които е налице поне едно от следните условия: 

 Липсва компонента „Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на 
поръчката“ на Техническото предложение; 

 Описаните  отделни етапи и организация за изпълнение на поръчката; видовете СМР и 
технология и последователност за тяхното изпълнение; подход и методи за качествено  
изпълнение на дейностите, обект на поръчката и Линеен график с приложена диаграма на 
работната ръка  не отговарят на минималните изисквания към нейното съдържание; 

 Описаните  отделни етапи и организация за изпълнение на поръчката; видовете СМР и 
технология и последователност за тяхното изпълнение; подход и методи за качествено  
изпълнение на дейностите, обект на поръчката и Линеен график с приложена диаграма на 
работната ръка  не отговарят  на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за 
участие и/или техническата спецификация и/или  действащото законодателство и/или 
действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

 
 

За целите на настоящата методика, използваните в нея определения следва да се тълкуват, както 
следва: 
* „Ясно“ - следва да се разбира описание, обяснение, изброяване, което цялостно отчита и е 
насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. е отчетен нейният специфичен обхват), 
както и са представени всеобхватно всички аспекти на посочените по-горе съставни части на 
компонентите на показателя "Техническо предложение". Ясно означава и предложение, което е 
недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от страна на оценъчната комисия; 
** „Подробно/Конкретно“ – предложение, което освен че съдържа информация относно 
изброените от възложителя съставни части на компонентите на показателя "Техническо 
предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни 
поясняващи предложението текстове, детайлна информация, свързани с конкретните изисквания 
към съдържанието на компонентите на техническото предложение, техния конкретен обхват, и 
аспекти, зададени от документацията за възлагане, имащи отношение към качеството на 
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изпълнение на поръчката, както и надграждане над предвидените технически спецификации и 
изисквания;  
*** „Адекватно/относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена 
поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретен елемент от предмета на 
поръчката и съставна част от техническото предложение, за който се отнася;  
**** „Несъществени” са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го 
правят неотговарящо на изискванията, но са например от типа пропуски в описанието и други 
подобни.  Несъществени непълноти/ пропуски са налице, когато липсващата информация може да 
бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. 
Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед 
изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, техническата 
спецификация, действащото законодателство, действащите норми и стандарти. Ако липсващата 
информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на 
„съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от 
процедурата за възлагане на обществената поръчка. 
***** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо 
на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата 
спецификация, действащото законодателство, действащите норми и стандарти или не са 
съобразени с предмета на поръчката, като например: несъответствие между изискуеми параметри 
и предлагани такива, несъответствие между отделни дейности и други подобни. При установени 
съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде 
предложена за отстраняване.  

 
2. Показател „Срок за изпълнение на поръчката” – П2 
Максимален брой точки по показателя – 10 точки.  

 
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  
П2 = (Срmin / Срi) х 10, където 
 
- Срi е срока за изпълнение на поръчката, посочен от съответния участник в процедурата; 
- Срmin е минималният срок за изпълнение на поръчката, предложен от участник в 
процедурата. 
*** Предложеният от участника срок за изпълнение на предмета на поръчката следва да е не 
по-кратък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 180 календарни дни. Участник, предложил 
срок, по-кратък от минималния 30 (тридесет) календарни дни и повече от 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
 
3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 
Максимален брой точки по показателя – 50 точки.  

 
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  
П3 = (Цmin / Цi) х 50, 
 
където Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 
съответния участник, 
Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения 
на всички участници. 

 
КО има максимална стойност 100 точки. 
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 Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 
комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока 
комплексна оценка (КО) на офертата.  
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-
изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените 
са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и в този случай комплексните 
оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл. 71, ал. 5 
от ЗОП. 
 

МОТИВИ  

Възложителят, в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 70, 
ал. 5 от ЗОП е избрал като критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена 
съобразно утвърдените показатели. Възложителят е в правото си да определи показателите за 
оценка и тяхната тежест по целесъобразност, като законодателят е предоставил в преценката 
на възложителя сам да определи онези показатели за оценка, които в най-голяма степен 
обезпечават задоволяването на неговите потребности, в това число и да определи такива, 
свързани с качеството на предоставяне на съответната услуга, предмет на поръчката. Чрез 
показателите за оценка се оценява нивото на изпълнение на офертите, които отговарят на 
минималните технически изисквания на възложителя, заложени в техническата 
спецификация. Съгласно чл. 70, ал. 7 от ЗОП, методиката за определяне на комплексната 
оценка на офертите съдържа начина за определяне на оценката по всеки показател, като ясно 
и изчерпателно са разяснени и подробно описани, указанията за определяне на оценка по 
всеки показател, дефинирани са критериите за оценка, стъпките на оценяване, налична е 
цялата информация, съгласно изискванията на ЗОП. Конкретно е посочено при наличието на 
какви условия всяка оферта получава съответния брой точки. По всеки един от 
подпоказателите изчерпателно е описано, стъпките на оценяване, т.е. не е налице възможност 
да се прояви субективизъм от страна на комисията. Ако една оферта отговаря в определена 
степен на изискванията на възложителя, то тя ще получи съответния брой точки. 
 

 
8. РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ 

 
8.1. Разглеждане на оферти за участие 
1. При провеждане на процедурата за обществена поръчка първо се провежда предварителен 
подбор, след което се разглеждат офертите на участниците. 
2. Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на 
участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се предоставя възможност 
да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.  
3. При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се извършват проверки по заявените 
от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
При необходимост от участниците ще се изиска да предоставят разяснения или допълнителни 
доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до 
промени в техническото и ценовото предложение на участниците.  
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8.2. Действия на комисията при разглеждане на оферти за участие 
1. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат 
уведомени чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.  
2. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, 
ал. 6 от ППЗОП.  
3. 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. Участниците в процедурата могат да присъстват лично 
(в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни 
представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично 
пълномощно). Представителитенасредствата за масово осведомяване представят документ, 
доказващ статута им. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в 
изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.  
4. Действията на комисията се извършват в следната последователност:  
4.1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповестява тяхното съдържание, и проверява за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.  
4.2. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  
4.3. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри, след 
което публичната част от заседанието на комисията приключва. 
4.4. 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.  
4.5. 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 по т. 4.4 и изпраща 
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  
4.6. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 4.4 участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 
представят на комисията нов еЕЕДОП 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.  
4.7. Възможността по т. 4.6 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.  
4.8. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият еЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да представляват участника.  
4.9. След изтичането на срока по т. 4.6 комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  
4.10. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.  
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4.11. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 
предварително обявените условия.  
4.12. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря.  
4.13. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 
предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 
офертите по другите показатели.  
4.14. 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 участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря 
ценовите предложения и ги оповестява.  
5. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия.  
6. 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 по показател извън посочения по т. 1, сравнени в низходящ ред 
съобразно тяхната тежест.  
7. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т. 6.  
8. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в 
доклад.  
9. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се представя на възложителя за 
утвърждаване. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията.  
10. Копие от доклада се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в 
работата на комисията.  
11. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща 
на комисията с писмени указания. 
12. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.  

 
8.3. Основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от процедурата:  
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 
2. 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;  
3. 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 от ЗОП;  
4. участници, които са свързани лица.  
  
8.4. Определяне на изпълнител на обществената поръчка. 
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Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 
следните условия:  
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 
от ЗОП и отговаря на критериите за подбор;  
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.  

 
9. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
9.1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:  
1. не е подадена нито една оферта;  
2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и 
срок, или са неподходящи;  
3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;  
4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;  
5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор 
за обществена поръчка;  
6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;  
7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в 
резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 
предвиди;  
8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 
променили кръга на заинтересованите лица.  

 
Забележка: „Неподходяща оферта" e оферта, която не отговаря на техническите 
спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, 
който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от 
посочените в процедурата основания за отстраняване.  

 
9.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:  
1. е подадена само една оферта;  
2. има само една подходяща оферта;  
3. участникът, класиран на първо място:  
а) откаже да сключи договор;  
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 oт ЗОП или  
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.  
4. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да 
издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора 
възникне обстоятелство по т.3, 5 и 7 от т. 9.1 или т. 3 от т. 9.2; 
 

10. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 
10.1. Сключване на договор за обществена поръчка 
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1. Възложителят сключва с определения изпълнителписмен договор за обществена поръчка, 
при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:  
1.1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;  
1.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;  
1.3. 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:  
2.1. откаже да сключи договор;  
2.2. не изпълни някое от условията по т. 1, или  
2.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.  
В случаите по т. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за 
определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за 
изпълнител.  
3. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, 
допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е 
определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по 
изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП (се налагат 
изменения, които не са съществени) и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или 
след провеждане на процедурата.  
4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за 
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.  
5. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-
дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне 
на изпълнител в случаи, че определеният за изпълнител е единственият заинтересован 
участник.  
6. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в 
сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение  

 
10.2. Изменение на договора за обществена поръчка  
1. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян само когато:  
1.1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез 
ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; 
обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те 
могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката;  
1.2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на 
допълнителностроителство, което не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако 
смяната на изпълнителя:  
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за 
взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или 
съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и  
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и 
обслужването или дублиране на разходи на възложителя;  
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1.3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл 
да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на 
предмета на договора;  
1.4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:  
а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора и 
възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в 
договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни 
условия;  
б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на 
първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна 
на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито 
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия: аа) за 
новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на 
първоначално установените критерии за подбор; бб) промяната на изпълнителя не води до 
други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на 
закона;  
1.5. се налагат изменения, които не са съществени;  
1.6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния 
характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:  
а) стойността на изменението е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за 
строителство;  
б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а" не надхвърля 
съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП. 
2. В случаите по т. 1.2. и 1.3., ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с 
повече от 50 на сто стойността на основния договор. Когато се правят последователни 
изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.  
 3. Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на т. 1.5., 
когато са изпълнени едно или повече от следните условия:  
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили 
допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до 
приемане на оферта, различна от първоначално приетата;  
2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите 
участници в процедурата;  
3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;  
4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на т. 1.4. 

 
10.3. Прекратяване на договор за обществена поръчка  

Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон, в 
договора случаи или когато:  
1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 
изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;  
2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 
изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е 
следвало да бъде отстранен от процедурата;  
3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, 
постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.  
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4. В случаите по т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от 
прекратяването на договора.  

 
11. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

 
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

1. При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 
събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.  
2. Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид 
при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.  
3. Когато последният ден от срока по т. 1 е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен 
ден.  
4. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 
възложителя.  
Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 
изрично указано при посочването на съответния срок.  

 
12. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с 

настоящата процедура са в писмен вид и само на Български език. Писма/кореспонденция 
представени на чужд език се представят задължително в превод на Български език. Работния 
език за изпълнение на поръчката е български.   

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един 
от следните допустими начини: 
а) лично – срещу подпис; 
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 
участника адрес; 
в) чрез куриерска служба; 
г) по факс; 
д) по електронен път – по електронна поща.  

В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален 
уеб сайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано 
лице/изпълнител ще се счита от датата на получено при Възложителя потвърждение от 
заинтересовано лице/участник/изпълнител за получено от Възложителя електронно 
известяване/уведомяване; 
е) чрез комбинация от тези средства. 

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице 
за контакти. 

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от 
страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението.  

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 
достоверността и поверителността на информацията; 

 
В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, 

Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се 
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прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за 
подготовка на офертите, Технически спецификации, Проект на договор, Образци на 
документи и Указания за попълване на образците на документи). 

 
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона 
за обществените поръчки и действащото българско законодателство. 

 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ ІV. 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ3 

 
 
 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ V. 
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ4 

 
 
 
 
 

 
3 Приложени са към документацията. 
4 Приложени са към документацията. 
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РАЗДЕЛ VІ. 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 
1. Допълнителни указания за попълване на Образец № 2– Единен европейски 

документ за обществени поръчки в електронен вид: 
ЕЕДОП се представя от участника по стандартен образец, утвърден с Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г., който може да бъда намерен на 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc Считано от 01.04.2018 г. 
ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид (еЕЕДОП) - Образец № 2 към 
настоящата документация:  

Подготовката на еЕЕДОП може да се извърши по един от следните начини:  
1. Към настоящата документация се предоставя еЕЕДОП.zip в който се съдържа 
електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП). В пакета се съдържа един файл espd-request.pdf, 
който служи за преглед на образеца и файл espd-request.xml, който е предназначен за 
използване в електронната система за еЕЕДОП на Европейската комисия.  

Подготовката на еЕЕДОП се извършва, чрез използване на осигурената от ЕК 
безплатна услуга - информационна система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи 
чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на 
Европейската комисия, както и директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg 
За да попълните предоставения образец на еЕЕДОП, е необходимо да преминете през 
следните стъпки:  
а: Съхранете файл - "espd- request.xml", на компютъра си.  
б: Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език.  
в: В долната част на отворилата се страницата под въпроса "Вие сте?" маркирайте 
"Икономически оператор"  
г: В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "Заредите файл ЕЕДОП"  
д: В новопоялвилото се поле "Качете документ" натиснете бутона "Избор на файл", след 
което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка „а“.  
е: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие и 
натиснете бутона "Напред"  
ж: Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След 
попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона "Напред". 
21  
Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон 
"Преглед", чрез натискането на който се зарежда целят попълнен еЕЕДОП.  
з: След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон "Изтегляне 
като", чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на документа. 
Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра си, за да можете да се 
възползвате от повторно редактиране на документа.  
и: ВАЖНО!!! Изтегления *.pdf файл се подписва електронно от всички задължени лица 
и се предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата.  
Забележка: Описаният начин на работа със системата за еЕЕДОП е валиден към датата 
на обявяване на настоящата обществена поръчка. Възложителят го предоставя 
единствено с цел да улесни евентуалните участници в процедурата. Възложителят не носи 
отговорност за промени в начина на функциониране на системата след тази дата.  
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Допълнителна информация, относно попълването и представянето на еЕЕДОП може да 
бъде намерена на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки: 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  
Важно!  

Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 
предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се 
съхранява локално на компютъра на потребителя.  
1. Чрез попълване на официалния образец на ЕЕДОП находящ се на адрес 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc или приложения в настоящата 
документация файл ЕЕДОП.doc. Попълненият файл следва да се трансформира във 
формат, който да позволи преглед на въведената информация с общодостъпно приложение, 
но да не е възможно редактиране на съдържанието на файла. Трансформирания файл да 
бъде цифрово подписан от съответните лица и представен по един от оказаните по-долу 
начини.  
ВАЖНО!  

Изпълнителя сам избира, кой от описаните по-горе начини за попълване на 
ЕЕДОП да приложи.  
Представяне на еЕЕДОП  

еЕЕДОП може да бъде предоставен на Възложителя по един от следните начини:  
1. Цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да 
позволява редактиране на неговото съдържание.  
2. Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В 
този случай документът 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 офертите. Пътя за достъп /линка/ до документа следва да бъде 
посочен в Описа на предоставените документи - Образец № 1а;  

Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван 
при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 
съдържащата се в него информация все още е актуална и осигурят пряк и неограничен 
достъп по електронен път до вече изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи 
към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се 
потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания 
ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.  

Допълнителна информация, относно попълването и представянето на еЕЕДОП 
може да бъде намерена на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки: 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  
Допълнителна информация, относно подписване на електронен ЕЕДОП с електронен 
подпис, както и допълнителни указания за попълване и представяне на еЕДДОП може 
да бъде намерена на адрес: http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
2. Указания за попълване на Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – 
участниците следва да попълнят и подпишат образеца, съгласно изискванията на възложителя. В 
предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно 
Срок за изпълнение на СМР в календарни дни. Към Образец № 3 са включени и „Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор“; „Декларация за срока на валидност на 
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офертата“ и „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“. 
6. Указания за попълване на Образец № 4 „Предлагана цена“ - В ценовото предложение 
всеки участник посочва общата цена за изпълнение на поръчката без ДДС. Предложената обща 
цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 4.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ VІІ. 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР5 

 
 
 
 
 

 

 
5 Приложен е към документацията. 


