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Кмет на Община Айтос 

 
 

 

 

 

 

 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С 

ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

„Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на 

строително-монтажни работи на обектите на територията на община Айтос по две 
обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 – Изграждане и възстановяване на зони за 

обществен отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на 

транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата 

инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка; 

Обособена позиция № 2 – Рехабилитация на ул. “Паркова“ между 

от217,от224 и от216 и ул. „Георги Тихолов“. 
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Раздел І. 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

по чл. 22, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), публикувано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под №  

749963 на 20.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел II. 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

по чл. 24 от ЗОП, публикувано в РОП под  № 749965 на 20.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ III. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

А) Възложител 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка, чрез публично състезание, възлагана по реда на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП е Кметът на Община Айтос – Васил 

Иванов Едрев. Община Айтос е с административен адрес: 8500 - гр. Айтос, обл. Бургас, 

ул. „Цар Освободител“ № 3, телефони за контакт: тел. +359 55823450, факс: +359 

55822133 електронна поща: aetos5@abv.bg; основен адрес: www.aytos.bg, адрес на 

профила на купувача: http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html 

 

Б) Правно основание за провеждане на процедурата 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. За 

нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

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

приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета 

на поръчката. 

 

В) Обект и предмет на обществената поръчка 

а. Обект на поръчката: услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

б.Предмет на поръчката, количество и/или обем: 

Предмет на обществената поръчка е „Упражняване на строителен надзор и 

контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обектите на 

територията на община Айтос по две обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 – Изграждане и възстановяване на зони за 

обществен отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на 

транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата 

инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка; 

Обособена позиция № 2 – Рехабилитация на ул. “Паркова“ между 

от217,от224 и от216 и ул. „Георги Тихолов“. 

Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции. 

 

Количество и/или обем: Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, ще 

изпълнява следните дейности:  

1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително 

даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване 

всички специализирани контролни органи;  

2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;  

3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите 

действащи нормативни документи;  

4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и 

техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;  

5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и 

пожаробезопасност;  



6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  

7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 

продукти;  

8. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството;  

9. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на 

отпадъците и наредбите към тях;  

10.Обсъждане със Строителя и Проектанта на възникналите проблеми във връзка 

със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на 

строителните нормативни разпоредби;  

11.Участие в работни срещи с представителите на изпълнителите на СМР, 

инвеститорския контрол и Възложителя;  

12.Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните 

документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.  

13. Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената 

екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 

от ЗУТ;  

14. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, 

издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;  

15. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните 

работи, съвместно с възложителя и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към 

строежа и условията на сключения договор;  

16. Съдействие на възложителя, след завършването на строително-монтажните 

работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за 

въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с 

експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;  

17. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на 

Удостоверение за въвеждане в експлотация;  

18. За периода на минималните гаранционни срокове по 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 на 

съответните видове строителни работи, се ангажират при появата на дефекти, за тяхна 

сметка да участват при констатирането им и да упражняват строителен надзор при 

отстраняването им.  

20. Да изпълнява от името на възложителя функциите на координатор по 

безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 

г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, 

предвидени в посочената Наредба.  

21. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на 

Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба 

№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е 



окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за 

държавно приемане.  

22. Внасяне на окончателния доклад за издаване на Разрешение за ползване за 

съответния подобект.  

 

 

в. Кодове на номенклатурите от общ терминологичен речник (CPV): 

ОП № 1  

71521000 – Строителен надзор по време на строителството 

ОП № 2  

71521000 – Строителен надзор по време на строителството 
 

Г) Мотиви за избор на процедурата 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, възложителят провежда 

процедура за избор на изпълнители, чрез публично състезание. 
Провеждането на предвидената в ЗОП публично състезание гарантира в най-

голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно 

прозрачността при разходването на публични финансови средства. 

Поръчката предвижда обособени позиции, като прогнозната стройност е 
определена съгласно чл. 21, ал. 4 от ЗОП. 

 

Д) Финансиране и начин на плащане: 
а. Финансиране. 
По обособена позиция № 1  и по обособена позиция № 2 ще се финансира със 

целеви средства осигурени от капиталовите разходи по бюджета на Община Айтос. 

 

б. Начин на плащане. 
Съгласно приложения проект на договор  

1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора. Плащането се 

извършва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на представяне на 

фактурата на Изпълнителя. 

2. Окончателно плащан в размер на 50 % от стойността на договора. Плащането се 

извършва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на 

последният акт обр. 15 за съответния строеж и след представяне на фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Плащанията по договорите ще се извършват в български лева, по банкова 

сметка на Изпълнителя въз основа на издадени фактури. Фактурите се издават при 

спазване на реда и условията на проекта на договор, след приемането от страна на 

възложителя обем работа и съставянето на необходимата документация за това. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

А) Прогнозна стойност на поръчката 

Максималният финансов ресурс за изпълнение на предмета на настоящата 

процедура е 30 216,67 лева (тридесет хиляди двеста и шестнадесет лева и 67 

стотинки) без включено ДДС, разпределена по обособени позиции както следва: 

� Обособена позиция № 1 –  Изграждане и възстановяване на зони за обществен 

отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно – 

омуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне 



на подход за посетителите на парка - на стойност в размер на 26 050,00 лева 

(двадесет и шест хиляди и петдесет лева), без включено ДДС. 

� Обособена позиция № 2 – Рехабилитация на ул. “Паркова“ между от217,от224 

и от216 и ул. „Георги Тихолов - на стойност в размер на 4 166,67 лева (четири  

хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 стотинки) без включено ДДС. 

ВАЖНО!!! 

При офериране, участниците следва да се съобразят с прогнозните 
стойности по всяка обособена позиция. 

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен 

бюджет на поръчката, както и определеният за съответната обособена позиция. В 

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

в описания вид и обхват в техническата спецификация. 

Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен 

от участие. 
Б) Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът на изпълнение на договора е до издаване на Разрешение за 

ползване/въвеждане на обектите в експлоатация и съгласно Техническите 

спецификации. 

Отговорностите по договора са съгласно чл. 168 ал. 7 от ЗУТ до изтичане на 

гаранционните срокове за съответните видове СМР определени от чл. 20 от Наредба 2 

ДВ 72/15.08.03 година. 

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво (обр. 2) до приемане от Възложителя на Окончателен доклад 

и технически паспорт, включително. 

Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и 

здраве на всеки един обект в периода от заверяване на Заповедната книга до 

подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния подобект. 

Продължителност за изпълнение на СМР започва да тече от съставяне на 

протокол за откриване на строителната площадка и изтича с подписването на Акт 

образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен 

съгласно техническото предложение на избраните изпълнители на СМР след 

провеждане на обществените поръчки за СМР. 

 

В) Критерий за оценка на офертата 

Класирането на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена” (чл. 70, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП). 

 

РАЗДЕЛ V. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

А) Изисквания към участниците 
1. Общи изисквания 

1.1. 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 

дейностите, предмет на настоящата процедура, съгласно законодателството на 



държавата, в която то е установено. Възложителят не изисква обединенията да имат 

определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, и не поставя 

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

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Участник не може да 

бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на 

неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението 

имат право да упражняват дейностите, предмет на настоящата процедура, в държавата 

членка, в която са установени. 

1.2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

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. 

Възложителят изисква от участник – 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. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

2. Лично състояние на участниците - Основания за задължително 

отстраняване. 
2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

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

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

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

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

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно 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; 

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

2.1.5. е установено, че: 

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен; 



2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

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

е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с  редиторите 

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

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

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

2.1.9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

2.1.10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на 

конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

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

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; 

2.1.12. 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. 

Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.12 се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 

лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи. 

Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

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

- 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. 

Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на основание по т. 

2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да 

изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанската дейност в държавата, в която е установен. 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. 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: 

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

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

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

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

2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 



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

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, 

в зависимост от етапа, на който се намира 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 възможност за представяне на мерки за доказване на 

надеждност за времето, определено с присъдата или акта. 

 

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

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

- пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства 

по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а", 

т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10, т. 2.1.11 и т. 2.1.12, освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства за 

наличие на основания за отстраняване. 

 

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

изпълнител, представя: 

- за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

- за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, участникът 

представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за 

обществена поръчка. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната 

държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите 

не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 



регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган 

на възложителя по служебен път. 

 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 
Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

2.5.2. 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. 

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

2.5.4. участници, които са свързани лица. 

2.6. В офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя. 

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

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 

горепосочената информация. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 

представятвсички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Преди сключването на договор по обществената поръчка възложителят изисква 

от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били 

предоставени или са му служебно известни. 

3. Критерии за подбор, отнасящи се до годността /правоспособността/ за 

упражняване на професионална дейност на участниците 
3.1. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз, издаден от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в 

редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 година) или валидно Удостоверение за 

упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-

02-20-25 от 03.12.2012 година за условията и реда за издаване на удостоверение за 

вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалент за 

чуждестранни участници. 

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в част ІV: 

„Критерии за подбор“ А:Годност от Единен европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), без да трябва да я попълват в друг раздел в ЕЕДОП. 



Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с: 

- Копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 

26.10.2012 г.) или копие на валидно Удостоверение за упражняване на строителен 

надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол 

(ДНСК). 

* По отношение на лиценза, когато участникът е чуждестранно лице, следва 

да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава 

дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, 

или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ. 

**В случай, че участникът притежава документ, чийто срок на валидност 

изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да започне своевременно 

процедура по подновяването на документа, удостоверяващ правото му да извършва 

дейност по упражняване на стр. надзор, в законоустановения срок. 

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такъв лиценз 

трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва 

строителен надзор. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще 

извършват дейностите по строителство. 

*** Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се 

извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за 

упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ 

тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден 

еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или 

търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи 

декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от 

компетентните органи, съгласно националното му законодателство. 

Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен 

надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/. 
Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако преди 

неговото подписване, участникът, избран за изпълнител не представи копие от 

валидно удостоверение/лиценз за упражняване на строителен надзор, издадени по 

реда на ЗУТ или валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, 

издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази 

държава, както и необходимата по ЗУТ застраховка за професионална отговорност. 

 

4. Критерии за подбор, относно икономическо и финансово състояние. 
4.1. Участникът следва да има общ оборот, включително минимален оборот в 

сферата на предмета на поръчката. За последните 3/три/ финансово приключили 

години (2013 г., 2014г. и 2015г.) в размер на: 

За Обособена позиция № 1 - 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева) без включено 

ДДС; 

За Обособена позиция № 2 - 8 000.00 лв. (осем хиляди лева) без включеноДДС; 

Ако участникът участва и за двете обособени позиции, минималният изискуем общ 

оборот се изчислява сумарно, и той следва да докаже наличието на оборот в размер на 

58 000.00 лева без включено ДДС. 

Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, 

буква Б: Икономическо и финансово състояние, Т.1а). 



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

минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

Избраният изпълнител следва да представи, преди подписване на договора (67 

ал. 6 от ЗОП): документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП – справка за общия оборот на 

участника, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до 

съответната национална база данни, които участникът, определен за изпълнител, 

представя преди сключване на договор за обществена поръчка. 

Забележка: Когато по основателна причина участник 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. 

 

5. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и 

професионални способности на участниците. 
5.1. Участниците трябва да са изпълнили поне една услуга с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата. 

Под услуги с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се 
разбира: 

За обособена позиция № 1 

Услуги по упражняване на строителен надзор на обекти при изпълнението на  

строително-монтажни работи по изграждане и/или рехабилитация на общестени 

паркове, детски площадки, спортни и увеселителни центрове или други обекти 

обхващащи в предмета си изграждане на линейна и мрежова инфраструктура и 

съоръжения за спорт и озеленяване, с обем на СМР не по-малко от предвидените 

работи за изпълнение по обособената позиция. 

За обособена позиция № 2 

Услуги по упражняване на строителен надзор на обекти при изпълнение на 

дейности по основен ремонт/рехабилитация, и/или реконструкция, и/или изграждане 

на улична, и/или пътна мрежа, с обем на СМР не по-малко от предвидените работи 

за изпълнение по обособената позиция. 

При подаване на оферта участниците попълват тази информация  се посочва в 

Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, 

Т. 1б) от ЕЕДОП. 

Изискването се прилага и за двете обособени позиции. 

Ако участникът участва и за двете обособени позиции, минималният изискуем 

брой обекти се изчислява сумарно, и той следва да докаже изпълнението на най-малко 

2 (два) договора за услуга, идентични или сходни с предмета нанастоящата поръчка. 

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

– Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от дататана подаване на 

офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателства за извършената услуга. 

5.2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически 

лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална 

квалификация: 

5.2.1. Общи изисквания към екипа за изпълнение на услугата: 

Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови 

специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с 



изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти 

за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор, както следва: 

Участниците трябва да разполагат с екип за изпълнение на услугата. 

- Ключов експерт № 1: Ръководител екип 

Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър), 

специалност ПГС /ССС/ или еквивалент; 

- Ключов експерт № 2: по част „Архитектура” 

Квалификация и умения: образование – Архитект, специалност „Архитектура”; 

- Ключов експерт № 3: по част „Конструкции” 

Квалификация и умения: образование - строителен инженер (степен магистър), 

специалност ПГС /ССС/ или еквивалент. 

- Ключов експерт № 4: по част „В и К” 

Квалификация и умения: образование - строителен инженер (степен магистър), 

специалност „В и К” или еквивалент; 

- Ключов експерт № 5: по част „Електроинсталации” 

Квалификация и умения: образование – техническо (степен магистър), 

електроинженер или еквивалент; 

- Ключов експерт № 6: по част „Отопление и вентилация” 

Квалификация и умения: образование – техническо (степен магистър), инженер 

по топлотехника или еквивалент; 

- Ключов експерт № 7: Координатор/специалист по безопасност и здраве, 
който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: 

а) да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията 

на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалент; 

б) има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в 

строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен 

документ. 

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в ЕЕДОП, 

Част IV: Критерии за подбор, букваВ: технически и професионални способности, 

Т. 6, бук. „а“ от ЕЕДОП, като трябва да се посочат изчерпателни данни и 

информация с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа 

на изискуемата професионална компетентност. 
Изискването се прилага и за двете обособени позиции. 

Ако участникът участва за повече от една обособена позиция е допустимо едни 

и същи специалисти да участват в изпълнението на всяка една от тях. 

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение 

със: 

- Списък на екипа за изпълнение на услугата с посочване на следната 

информация: ключов експерт (трите имена), позиция (съгласно изискванията на 

възложителя), образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение), професионална квалификация (направление, година на 

придобиване, № на издадения документ, издател), професионален опит 

(месторабота, период, длъжност, основни функции). 

!!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на 

експертите от екипа за изпълнение на услугата отделни лица (един ключов 

експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип). 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите 

способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 



от ЗОП. 

Забележка № 1: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо 

лице, 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. 

Забележка № 2: Задължително условие за допустимостта на участник в 

процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или 

като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна 

степен така поставените по-горе минимални изисквания, отнасящи се до годността 

/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците и до 

техническите и професионални способности на участниците. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, 

ако не отговаря на изискванията, посочени в т. 3 и т. 4.  

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и 

професионалните способности. 

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. 

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, в противен случай възложителят 

изисква от участника да замени посоченото от него трето лице. 

 

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата 

1. Условия за валидност 

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена  

при условията и изискванията на настоящата документацията за участие. 

Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. 

Офертата съдържа техническо и ценово предложение, както и ЕЕДОП - 

информация относно личното състояние и критериите за подбор. При изготвяне на 

офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. До 

изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

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

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 



Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. 

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. 

Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с 

конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на 

процедурата, както и при сключването на договора за обществена поръчка. 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения 

срок в обявлението за обществената поръчка - 180 календарни дни или 6 месеца, 

считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите и 

представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. 

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената 

поръчка. 

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако 

представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако 

представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане 

от Възложителя откаже да я удължи. 

Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, съдържа, 

както следва: 

1. Опис на представените документи. 

2. Документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

3. Документи по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, когато е приложимо. 

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

5. Запечатан и непрозрачен Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, 

съдържащ Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП за всяка обособена 

позиция, за която се подава оферта. 

Всички документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 от ППЗОП следва да се обособят в 

отделен джоб или папка за всяка обособена позиция, за която се подава оферта. 

Всички документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП /Техническо предложение/ 

следва да се обособят в отделен джоб или папка за всяка обособена позиция, за която 

се подава оферта. 

Всички документи, както и Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри ” 

се запечатват в една обща непрозрачна опаковка, която се надписва 

по следния начин: 

 

ДО 

ОБЩИНА АЙТОС 

ул. „Цар Освободител“ № 3  

гр. Айтос  
 

ОФЕРТА 

За участие в публично състезание по ЗОП с предмет 

„Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на 

строително-монтажни работи на обектите на територията на община Айтос“ 



за Обособена позиция № ........................................... 
....................................................................................................................................................... 

/име на участника / 

....................................................................................................................................................... 

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/ 

....................................................................................................................................................... 

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ 

 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, 

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

куриерска слуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес – гр. Айтос, обл. 

Бургас, ул. „Цар Освободител“ № 3 – в деловодството на Община Айтос. 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в горепосочения регистъра на 

възложителя. 

Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 

2. Съдържание на непрозрачната опаковка: 

2.1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от 

участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител - Образец № 

1. 

2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника 

в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката; 

2.3.  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици - Образец № 2. 

В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подава 

задължително от всички лица, посочени в чл. 54, ал.2 от ЗОП. В случай, че участникът 

е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията, която е на чужд език се представя и в превод. Когато участникът 

предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 

съобразно чл. 54, ал.2 от ЗОП. 

2.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец № 3. 

Декларацията се попълва от представляващите участника. 

В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва 

задължително от лицата, посочени в чл. 54, ал.2 от ЗОП. В случай че участникът е 

обединение, декларация се представя от представляващите на членовете включени в 

обединението. В случай че участник ще използва ресурсите на подизпълнител, 

декларация се попълва и от подизпълнителите. 

2.5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 



2.6. При участник обединение - Документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и 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. 

2.7. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП -

Образец № 4. 

2.8. Декларация за конфиденциалност на информацият по смисъла на чл. 102, 

ал. 1 и 2 от ЗОП, ако е приложимо /свободен текст/. 

2.9. Оферта: 

2.9.1.Техническо предложение Образец № 5 - представя се за всяка обособена 

позиция, за която се подава оферта. 

За изпълнение на обособената позиция участникът следва да опише 

организацията на изпълнение. В описанието на организацията следва да се включи: 

�  Описание и аргументация на предлагания подход за изпълнение на 

поръчката.  

� Организация на ресурсите (човешки и технически), които възнамерява да 

вложи участника при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора. 

Участник, които не е представил в своето техническо предложение описание на 

организацията на изпълнение и/или не е представил аргументация на предлагания 

подход за изпълнение и/или организация на ресурсите (човешки и технически) ще бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

2.9.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не 

е законният представител на участника. 

2.9.1.2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

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

условията на труд, когато е приложимо – Образец № 6. 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са: 

- НАП - http://nap.bg 

- Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg, 

- Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg, 

http://www.mlsp.government.bg 

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - 

http://www.gli.government.bg. 

2.10.2. Ценово предложение – Образец № 7. 

Всички цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната 

запетая, без начислен данък добавена стойност. 

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема сумата 

изписана с думи. 

Забележка. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва 

да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е 

начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” 

елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат  

отстранени от участие в процедурата. 

При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника 

цени в ценовото предложение, същият ще бъде отстранен. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс за 

обособената позиция за която кандидатства ще бъде отстранен от участие в 

настоящата процедура. 



При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата 

документация. 

 

В) Достъп до документация за участие. Разяснения по документацията за 

участие 
Достъп до документация за участие. 
Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички 

документи, публикувани на „Профил на купувача” - адрес: http://aytos.bg/obshtestveni-

porachki-338.html. 

Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие. 
Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на 

срока за получаване на офертите. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен 

срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило 

запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след 

изтичане на горепосочения срок. Разясненията се предоставят чрез публикуване на 

профила на купувача. 

 

Г ) Комуникация между Възложителя и Участниците  
Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата поръчка, са в писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез 

препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба. 

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано 

писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба. 

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на 

посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал 

своевременно за това възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, 

за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на 

изпращача. При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при 

сключването на договора за обществена поръчка, възложителят може да посочи коя 

част от информацията, която им предоставя има конфиденциален характер. 

Участниците нямат право да разкриват тази информация. При подаване на 

офертата си Участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален 

характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да 

разкрива информация, предоставена му от Участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на 

случаите на изпълнение на задължението на възложителя да изпрати информация за 

сключения договор до Агенцията по обществени поръчки. 

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. 

 

Д) Гаранция за изпълнение 
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, 

която да обезпечи изпълнението на договора. 

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 на сто от 

стойността му. 



Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва 

да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на 

валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на 

отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува 

с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 

календарни дни, след крайния срок на договора; 

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за 

сметка на трето лице – гарант. 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 

от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена 

по следната сметка на възложителя: 

Община Айтос: 
IBAN: BG 27BUIN95613300447527 

BIC: BUINBGSF 

Банка: "Алианц Банк България"АД - ФЦ Айтос 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в 

полза на Възложителя и че е със срок на валидност, който покрива срока за изпълнение 

на предмета на договора, удължен с три месеца. Същата трябва да бъде открита в 

съответствие с условията по приложения в документацията Образец № 8 на банкова 

гаранция за изпълнение на договора. 

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата 

гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. 

 

РАЗДЕЛ VI. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите 
След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят назначава 

комисията за разглеждане и оценка на офертите със заповед, в която определя: 

1. поименния състав и лицето, определено за председател; 

2. сроковете за извършване на работата; 

3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 

приключване работата на комисията. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

Членове на комисията могат да са и външни лица. В тези случаи възложителят сключва 

писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на 

комисията. 

Председателят на комисията: 

1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата й; 



2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват 

изпълнението на поставените задачи в посочените срокове; 

3. отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за 

архивиране; 

4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена 

невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си. 

Членовете на комисията: 

1. участват в заседанията на комисията; 

2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и 

поставят оценки на офертите; 

3. подписват всички протоколи и доклади от работата на комисията. 

Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство. Когато член на 

комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва 

съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, 

като мотивите са неразделна част от доклада от работата на комисията. Членовете на 

комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на 

конфликт на интереси с участниците, след получаване на списъка с участниците и на 

всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни. Всеки член 

на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че: 

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си; 

2. е възникнал конфликт на интереси. 

Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е 

налице конфликт на интереси с участник. В тези случаи възложителят определя със 

заповед нов член. Действията на отстранения член, свързани с разглеждане на 

офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на 

установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член. 

Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 

във връзка със своята работа в комисията. Комисията и всеки от членовете й са 

независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си 

се ръководят единствено от закона. Всеки член на комисия е длъжен незабавно да 

докладва на възложителя случаите, при които е поставен под натиск да вземе 

нерегламентирано решение в полза на участник. При промяна в датата, часа или 

мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача 

най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

Комисията започва работа след получаване на представените оферти и 

протокола за приемане на оферти от председателя. Получените оферти се отварят на 

публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 

членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри". Публичната част от заседанието на комисията 

приключва след извършването на тези действия. 

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 



към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и 

изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат 

да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и 

третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или 

трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на 

условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените 

по-горе в настоящите указания - А) Изисквания към участниците, т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 

2.1.7 и т. 2.1.12, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват участника. След изтичането на срока от 5-те работни 

дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от 

процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени 

от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие 

с предварително обявените условия. Ценовото предложение на участник, чиято оферта 

не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Не по-късно от два работни 

дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко 

чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На 

отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отваря 

ценовите предложения и ги оповестява. 

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. Обосновката може да се 

отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или 

за изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата, 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. Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена 

е 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 към ЗОП. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена е 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. 

Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, който съдържа: 

Към протокола се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на 

комисията, като протоколи, мотивите за особените мнения и др. Протоколът на 

комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата 

документация за утвърждаване. В 10-дневен срок от получаването на протокола 

възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато: 

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за 

приключване на процедурата, и/или 

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде 

отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 

Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или 

към определени заключения от страна на комисията, а само да указват: 

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно 

мотиви, които обосновават предложенията на комисията. 

2. нарушението, което трябва да се отстрани. 

Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа резултатите 

от преразглеждането на действията й. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола 

възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата. 

Б ) Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процудурата  

Процедурата завършва с решение за: 

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка; 

2. прекратяване на процедурата. 

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. 

Прекратяване на процедурата. 

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. 

В случаите по т. 7 възложителят задължително включва в решението най- 

ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, 

равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща 

процедура в рамките на същата година. 

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 от ЗОП, или 

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да 

открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само 

ако решението за прекратяване е влязло в сила. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР З А ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪ ЛНЕНИЕТО. 

ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят 

датата и начина за сключване на договора. Когато определеният за изпълнител 

участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или 

определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на 

уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което 

възложителят е уведомен своевременно. Когато определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят 

не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът 

за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация 

по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, 

в която обединението е установено. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 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 договора или на допълнителното споразумение на 

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

ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

Изменение на договора. 

Договорът може да се измени само когато: 



1. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от 

извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които 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; 

2. 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; 

3. 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 

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; 

4. се налагат изменения, които не са съществени; 

5. 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. 

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. Последователните 

изменения не трябва да целят заобикаляне на закона. Когато се правят няколко 

последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените 

максимални размери. Изменение на договор за обществена поръчка се смята за 

съществено, 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 по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 



 

РАЗДЕЛ VІII. 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

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

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и документацията за участие в 

процедурата. 

В случай че участниците в процедурата представят документи на език, различен 

от българския, и същите са представени и в превод на български език, при 

несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на 

български език. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, 

валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на 

документите са в следната последователност: 

1. Решение за откриване на обществена поръчка 

2. Обявление за обществената поръчка 

3. Техническа спецификация 

4. Указания за участие и подготовка на офертата 

5. Проект на договор 

7. Образци 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 


