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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“ 

Проект с АДБФП ИСУН NoBG16M1OP002-2.002-0004-C01 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, 

Пазарджик и Септември“ се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република 

България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

Дата: 27/04/2018 г. 

Кмет:................../п/………............ 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
ЗА 

УЧАСТИЕ В ,,ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ,, ПО ЗОП  

С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

 

Избор на консултант за ,,Изпълняване на оценка за съответствието на инвестиционния 

проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и 

монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на 

проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86 , , 

местност ,,Вучата могила,, , землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово,, 

 

Съгласно дейност 11 от ДБФП  NoBG16M1OP002-2.002-0004- С01 с наименование   „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, 

Пещера, Пазарджик и Септември“, 

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16M1OP002-2.002   

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“, по оперативна програма „Околна среда 2014-2020год.“ 

    

 

 

 

 

 

 

 

Белово, април 2018г 
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СЪДЪРЖАНИЕ:  

А. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
(приложено на отделен файл)  

B. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
(приложено на отделен файл)  

C. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
(приложени на отделни файлове)  

D. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

Е. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  
(приложен на отделен файл)  

F. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  
(приложени на отделни файлове) 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, 

ал. 2 от ЗОП е Кмета на Община Белово- инж.Костадин Варев 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. 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. За 

нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането 

на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането му, 

както и приложимите национални и международни нормативни актове, с оглед 

предмета на поръчката. Публично състезание е вид процедура за възлагане на 

обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

1.1. Поръчката не включва обособени позиции. 

 

2.ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение Избор на консултант за ,,Изпълняване 

на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор 

на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за 

компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за 

разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86 , , местност ,,Вучата могила,, , землище село 

Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово ,, 
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2.1. Пълно описание на предмета на поръчката  
Изпълнителят ще извърши следните дейности:  

1. Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на 

инвестиционния проект и всички необходими съгласувателни процедури, на работни чертежи и 

детайли, изготвени след сключване на договор за инженеринг;  

2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в задължителния обхват, 

регламентиран в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му;  

3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими 

за оценка на строежите, в съответствие с изискванията за безопасност и законосъобразното им 

изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството;  

4. Заверка на Заповедната книга на строежа;  

5. Участие в регулярни срещи по проекта и иницииране на извънредни с цел информиране на 

възложителя за хода на дейностите;  

6. Подписва изготвените от строителя междинни доклади за хода на изпълнение на договора, както 

и представя такива при поискване от Възложителя;  

7. Изготвяне на окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на 

разрешение за ползване; 

8. Участие в комисия за избор на изпълнител по ЗОП с оглед осигуряване на експертна и 

професионална оценка на предствената документация за инженеринг по преценка на Възложителя. 

 

 

3. ФИНАНСИРАНЕ 

Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства по „ДБФП  NoBG16M1OP002-

2.002-0004- С01 с наименование   „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за 

общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“,по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16M1OP002-2.002   „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020год.“ 

    

 

4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 27 640  лева /двадесет 

и седем и шестотин и четиридесет лева без ДДС, Предлаганата от участниците цена за изпълнение 

на поръчката, не може да надвишава посочената обща прогнозна стойност, определена от 

възложителя, като противното е основание за отстраняване на участника от процедурата.  

http://www.eufunds.bg/
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5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Съгласно Проекта на договор – неразделна част от Документацията за участие. 

 

6. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

6.1. Място на изпълнение на поръчката: обекта се намира в землище на село Дъбравите, УПИ II 86 , 

местност ,,Вучата могила,, , ЕКАТТЕ – 24414, община Белово ,, 

6.2. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът на договора за изпълнение е съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на 

участника, избран за изпълнител. 
 

Сроковете за изпълнение на конкретните дейности, включени в предмета на договора, са както следва:  

Срокът за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния 

проект следва да е не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата следваща датата на 

получаване на възлагателно писмо, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че проектът 

е на разположение.  

Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на подписване на 

Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво 

(Приложение №2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) и приключва с издаване на разрешение за ползване, като срокът за изготвяне на 

окончателен доклад и изготвяне на техническия паспорт следва да е не по-дълъг от 10 (десет) работни 

дни след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството).  

 * Забележка! Участниците следва да предвидят факта, че срока за упражняване на 

строителен надзор ще следва да се съобрази със срока за изпълнение на СМР ще бъде 

определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител на СМР след 

провеждане на обществената поръчка за проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг). 

 

7. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
    

Изпълнителят на настоящата поръчка ще бъде определен въз основа на оценка на офертите по 

критерия „оптимално съотношение качество/цена”, който ще се приложи за оценка на офертите, 

които отговарят на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия, и 

които съдържат всички изискуеми документи.  

За оферта с оптимално съотношение качество/цена ще се счита тази, получила най-висока 

комплексна оценка.  

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо 

място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. 

Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на 

комплексната му оценка е 100 точки. 

http://www.eufunds.bg/
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1. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):  

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула: 

 

КО = Ц,,ОС,, х 0,30 + Ц,,СН,, х 0,30 + Ц,,С,, х 0,40 

 

 

Показатели и методика за определяне на комплексната оценка: 

1.1. Показател „Цена за оценка на съответствието на изготвената проектна 

документация “ (Ц,,ОС,,) с тежест в комплексната оценка 30% и максимален брой точки - 

100 точки, се изчислява по следната формула: 

 

                     Ц,,ОС,,min 

(Ц,,ОС,,) =  ------------ х 100 

                ЦПn 

 

Където: 

Ц,,ОС,,min – най-ниската предложена цена за изготвяне на оценка на съотвествие на изготвения 

работен проект;  

Ц,,ОС ,, – предложена цена за изготвяне на оценка на съотвествие на изготвения работен проект  

от участника, чието предложение се оценява. 

 

 

1.2. Показател „Цена за изпълнение на строителен надзор“ (ЦСН) с тежест в комплексната 

оценка 30% и максимален брой точки - 100 точки, се изчислява по следната формула: 

 

                     ЦСНmin 

 

(ЦСН) =  ------------ х 100 

                ЦСn 

 

Където: 

ЦСНmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на  строителен надзор 

 ЦСНn – предложена цена за изпълнение на строителен надзор на участника, чието предложение се 

оценява. 
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1.3. Показател „Срок за изготвяне на оценка на съответствието ( ОС) на изготвената 

проектна документация “ (Ц,,С,,) с тежест в комплексната оценка 40% и максимален брой 

точки - 100 точки. 

 

                     Ц,,С,,min 

(Ц,,С„,) =  ------------ х 100 

Ц,,С,, 
Където: 

Ц,,С,,min – най-краткият предложен срок за изготвяне на ОС на работен проект; 

Ц,,С,,n – предложеният срок за изготвяне на ОС на работен проект от участника, чието предложение се 

оценява. 

 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

 

 

8. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Достъп до документацията за участие: възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и 

пряк достъп до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението 

в РОП на АОП и на интернет страницата на профила на купувача на възложителя. 

 

9. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА  
Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и 

документацията за обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на 

офертите. 

Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането.  

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача в електронното досие на 

настоящата обществена поръчка без да се посочва кой е отправил искането 

 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено. 

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 
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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 не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 

която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 

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. дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност 

между участниците в обединението. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

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; 

 

Самостоятелен участник в процедурата може да бъде и клон на чуждестранно лице, ако може 

самостоятелно да подава оферти и да сключва договори, съгласно законодателството на държавата, 

в която е установен.  

3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. „Свързани 

лица“ са тези по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП във връзка с § 1, т. 13 и 

14 от допълнителни разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно:  

§ 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК „Свързани лица“ са:  

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.  
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§ 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК „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 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 

 

 

Подизпълнители 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който 

не отговаря на условията. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

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. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В 

процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица по смисъла на паргр. 2,т. 45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да 

бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

Използване капацитета на трети лица 

Участниците могат да се позоват за настоящата обществена поръчка на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото 

и финансово състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се 

позоват на капацитета на трети лица само ако лицата с чиито образование и квалификация или опит 

се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет. 
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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 документ за поетите от третите лица задължения. 

 
2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

 

2.1 В съответствие с чл. 54. ал. 1, т. 1 - 7 от ЗОП Възложителят отстранява от участие 

в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е 

налице някое от следните обстоятелства: 

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

1.1 за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217,                        

чл.219- 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния 

кодекс; 

1.2 престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета 

страна;  

2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

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

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

кандидата или участника, или аналогични задължения, установенисактнакомпетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

3. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

4. За когото 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; 

5. 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; 

6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. „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. 2. ал. 3 от Закона з апредотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияена 

тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка. 
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Основанията по т. 1.1, 1.2 и 6 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. 

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 и т. 1.2 се 

попълва в ЕЕДОП - Образец № 2, както следва: В Част III, Раздел А, участникът 

следва да предостави информация относно наличието/липсата на присъди за следните 

престъпления: 

1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК; 

2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК; 

3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 2536 от НК 

и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от НК. 

Участниците посочват информация за наличието/липсата на престъпления, 

аналогични на посочените в т. 1.1 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна. В Част III, Раздел Г на ЕЕДОП, участникът следва да предостави 

информация относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 

219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по 

т. 2. се попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП- Образец № 2. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3 - 6 се попълва в 

Част III, Раздел В от ЕЕДОП- Образец № 2. 

2.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от 

Възложителя: В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка всеки участник, за когото са налице следните обстоятелства: 

2.2.1. 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 кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.2.2. Опитал е да 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. 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията 
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по т.2.2.1. и т.2.2.2., възникнали преди или по време на процедурата, включително и 

когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и 

за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Информация 

относно липсата или наличието на обстоятелства по т.2.2.1. и 2.2.2. се попълва в Част 

III, Раздел В от ЕЕДОП- Образец № 2. Възложителят има право да не отстрани от 

процедурата участник на посоченото в т. 2.2.1. основание, 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. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 1. пет 

години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 2. 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. 5 

от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" 

и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП. се включват в списък, който има информативен характер. 

В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 от ЗОП, Възложителят трябва да осигури 

доказателства за наличие на основания за отстраняване. 

2.3. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, възложителят отстранява от участие 

в процедурата: 

2.3.1 участници, които са свързани лица. Забележка: „Свързани лица” са тези по 

смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа, а 

именно: "Свързани лица" са: 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 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. 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията 

по чл. 54, ал.1 ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП. възникнали преди или по време на процедурата. 

Съгласно чл. 40 от ППЗОП: Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
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2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

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

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

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или 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. 

2.3.2 Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 

3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 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 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

2.3.3 Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

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

документация. 

2.3.4 Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително 

обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
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международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 от ЗОП. 

2.3.5 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. 

2.3.6 Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си. 

2.3.7 Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна 

стойност на поръчката. 

2.4. Мерки за надежност 

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. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1. т. 3 от ЗОП, включително начислените 

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

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

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

или нарушения. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

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

или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в 

решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и 

етапа, на който се намира процедурата. 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. Когато преди подаване на 

офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези 

мерки се описват в ЕЕДОП - Образец №2 в полето свързано със съответното 

обстоятелство. 
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ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛАРИРА ЛИПСАТА НА 

ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ 

ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като:  

– липсата или наличието на основания за отстраняване по 5.1 от настоящия раздел – „осъден с 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 

213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260, чл. 352 – 353 от НК“ се отразява в част в част ІІІ – 

Основание за изключване, раздел Г, а за останалите основания по същата точка – попълват се 

съответните раздели в част ІІІ – Основание за изключване, раздел А;  

– липсата или наличието на основания за отстраняване по т. 10.1 и 10.2 от настоящия раздел 

се отразява в част в част ІІІ – Основание за изключване, раздел Г.  
 

 Освен основанията, посочени по-горе, възложителят може да остстрани мотивира от участие:  

- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 

и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;  

- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП.  

Уточнение:  
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби 

или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в 

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните 

органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез 

които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.  

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните 

обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.  

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

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.  
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Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки, които гарантират неговата 

надеждност, и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване 

на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.  

КОГАТО ЗА УЧАСТНИК Е НАЛИЦЕ НЯКОЕ ОТ ОСНОВАНИЯТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 ОТ 

ЗОП И ПРЕДИ ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТАТА ТОЙ Е ПРЕДПРИЕЛ МЕРКИ ЗА 

ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖНОСТ ПО ЧЛ. 56 ЗОП, ТЕЗИ МЕРКИ СЕ ОПИСВАТ В ЕЕДОП в 

част ІІІ – Основание за изключване, КАТО КЪМ НЕГО СЕ ПРИЛАГАТ И 

ДОКАЗАТЕЛСТВА СЪГЛАСНО ЧЛ. 45, АЛ. 2 ОТ ППЗОП. 

 

 

3. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 59 – 66 ОТ ЗОП 

3.1 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  
 

Участникът трябва да притежава 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 

валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и 

по реда на чл. 10, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-25/03.12.2012 г. 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 чуждестранен 
участник.  

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и, то този подизпълнител също трябва да притежава 

Лиценз/Удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, за дейността, която ще 

изпълнява/т.   

При подаване на оферта участникът само декларира изискването в предложения към документацията за 
обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел А, т. 2). 

За доказване на изискването по т. 1 при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, 

представя заверено копие на валидeн Лиценз/Удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите, за дейността, която ще изпълнява/т. и документ удостоверяващ, че не са му 

налагани актове за нарушения от органите на ДНСК / МРРБ/. 
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ 

или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на Европейския 

съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
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доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, респ. удостоверяващ правото 

да извършва такава дейност. 

2. Изисквания за икономическо и финансово състояние.  
Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за упражняване на 

дейност като консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, с минимална 

застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 3, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството За участник, 

установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност 

следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.  

При подаване на оферта участникът само декларират изискването в предложения към 

документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел Б, т. 5). 

 

За доказване на изискването по т. 2 при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, 

представя заверено копие на валидната полица за застраховка „Професионална отговорност” 

за упражняване на дейност като консултант за извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на 

строителен надзор с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 3, т. 2 и ал. 4, т. 2 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или 

съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на 

Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското 

икономическо пространство. 

 

3. Изисквания за технически и професионални способности.  
Участникът, самостоятелно или съвместно (като подизпълнител или член на обединение), трябва да 

е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата поне една 

услуга, която е идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка.  

Под една „услуга“ следва да се разбира кумулативно поне 1 (една) услуга, свързана с оценяване 

съответствието на инвестиционен проект, и поне 1 (една) услуга за упражняване на строителен 

надзор при изпълнението на строеж.  

Под „сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежи от 

втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, сходни с предмета на поръчката. За 

участник, установен/регистриран извън Република България, опитът да бъде доказан с изпълнена 

услуга с еквивалентен строеж.  
 

При подаване на оферта участникът декларира изискването в предложения към документацията за 

обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел В, т. 1б), като описва услугата, възложителя 
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и др. съотносими обстоятелства за удостоверяване на техническите и професионални способности 

на участника. 

За доказване на изискването по т. 3 участникът,  представя Списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на поръчката (в свободен текст), с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.  

 

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

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания 

 

4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ 

1. Достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, 

пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от датата на 

публикуване на обявлението на интернет страницата на „Профила на купувача“ на 

Възложителя: http://www.belovo.eu/index.php/obshtestveni-poruchki-profil-na-kupuvacha 

2. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществената поръчка до 7 дни преди изтичане на 

срока за получаване на офертите. 

3. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от 

получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. 

 

III УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

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

обявените от възложителя условия, Отговорността за правилното разбиране на 

условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците. 

1.2. Офертата се изготвя на български език и на хартиен носител. 

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

да допълни или да оттегли офертата си. 

1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да 

представи само една оферта. 

1.5. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

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

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

1.7. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

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

процедура. „Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
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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 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. 

1.9. 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 публикува от 

Възложителя. 

1.10. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

1.11. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията 

на възложителя. 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. 

1.12. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.13. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица. като в офертата се прилага пълномощното от 

представляващия. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

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 адрес: община Белово, град 

Белово, 4470, ул..Орфей 4а Върху опаковката участникът посочва: 

2.1 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2.2 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

2.3 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 
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„Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39. ал. 

3, т, 2 от ППЗОП. 

 

3. СЪДЪРЖАНЕ НА ОПАКОВКАТА 

3.1 Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника; 

3.2 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. ЕЕДОП е представен в настоящата документация  

и еЕЕДОП 

Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

1) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В 

него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

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 ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1). 

3) 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. Участниците могат да 

използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен 

път до вече изготвен 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. 

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 30 

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; 
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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. 

7) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54. ал. 1, т. 

1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата. В случаите по предходното излечение, когато се подава повече от 

един ЕЕДОП. обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в 

ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект. 

8) В случаите по т. 7), когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 

свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП. подписан от лице, което 

може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

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) Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез 

попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо 

указание за всички критерии за подбор“. 

11) В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
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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 

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

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 

от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

3.3 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

Указание за подготовка: 

1) Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че: 

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; 

1.1) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

1.2) 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. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

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; 

1) по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

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. 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 
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предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата 

или акта. 

3.4 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 настоящата 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. 

3.5 Техническо предложение за обществената поръчка - съдържа описание на 

предложението на участник в процедурата за изпълнение на поръчката, линеен календарен 

график, попълва се във формат избран от участника и съдържа: 

1) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника-оригинал или нотариално заверено копие; 

2) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане 

3) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се 

Образец; 

4) декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец; 

5) гаранция за изпълнение на задълженията се представя преди подписването му от страните в 

размер 3% (три на сто) от общата стойност на договора без вкл. ДДС.  Гаранцията се представя под 

формата на:  парична сума, преведена по сметка на община Белово; банкова гаранция. Тогава тя 

трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Белово и със срок на 

валидност – 30 дни след издаване на разрешение за ползване.в. застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да 

бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде 

използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. Застраховката 

следва да е със срок на валидност – 30 дни след издаване на разрешение за ползване;  

Документите се представят в оригинал на хартиен носител, подписани и подпечатани 

от представляващия участника или упълномощено лице, и сканирано копие /напр. *.pdf или 

еквивалент/ на електронен носител /напр. CD/DVD или флаш памет USB или еквивалент/. 

Страниците следва да бъдат номерирани последователно. 

3.6. Съдържание на ПЛИК „Предлагани ценови параметри": 

1) „Ценово предложение" - Образец № 6, съдържа предложението на участника 

относно цената за изпълнение на Договора, което се попълва, съгласно указанията на 

възложителя, с приложени количествено - стойностни сметки по отделните части на прокета с 

посочени единични и общи стойности. 
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Документът се представя в оригинал на хартиен носител, подписан и подпечатан на 

всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице и сканирано 

копие сканирано копие /напр. *.xls или еквивалент/, на електронен носител /напр. CD/DVD или 

флаш памет USB или еквивалент/. 

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид 

изписаната с думи. 

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

никаква информация относно цената за изпълнение на поръчката/на договора. 

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика 

„Предлагани ценови параметри" за настоящата поръчка елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик е надпис 

„Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и наименованието на 

обществената поръчка, за която се отнася Ценовото предложение. 

 

4. ЗАПЕЧАТВАНЕ. ДОКУМЕНТИТЕ, СИСТЕМАТИЗИРАНИ СЪОБРАЗНО ПОСОЧЕНИТЕ 

ПО-ГОРЕ ИЗИСКВАНИЯ, СЕ ЗАПЕЧАТВАТ ПО РЕДА. ПОСОЧЕН В Т. 2 

„СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА“ ПО-ГОРЕ. 

Върху опаковката участникът посочва: 

наименование на участника, включително на участниците в обединението, когато е 

приложимо, наименование на поръчката за която участва, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и електронен адрес, както следва: 

 

 

Наименование на Участника: .................  

Участници в обединението: ..................... (когато е приложимо) 

Адрес за кореспонденция: ........................  

Телефон, Факс, ел.адрес: ..................  

Оферта 

Наименование на обществената поръчка:  “...................“ 

 

 

IV. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не 

се е явил нито един участник за преговори; 

2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 
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3. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

6. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка; 

7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

8. 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; 

9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 

2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 

3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя; 

4. 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. В горните 

случаи 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. 

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. 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 чл.110 ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП. 

 

V ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада на комисията възложителят издава 

решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 
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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, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - 

и на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

2. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

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

и начина за сключване на договора. Възложителят сключва с определения изпълнител 

писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора 

определеният изпълнител: - изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като 

представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор, както следва: а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство 

за съдимост; б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от 

органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя 

и на участника; в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Когато в 

удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление 

или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя 

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

обществена поръчка; г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 

удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията; д) доказателства за оборота на 

участника в съответствие с изискванията на Възложителя - под формата на 

счетоводна справка и/или посочване на публичен регистър, където информацията е 

достъпна; е) доказателства за изпълнени услуги с предмет, идентични или 

сходни с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата - под формата на удостоверения, издадени от получателя на услугата 

и/или списък с посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация 

за изпълнените дейности; ж) заверено копие от валиден към датата на сключване на 

договора сертификат за внедрена система за управление на качеството по изискания в 

документацията стандарт или еквивалентен; 

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

съответния документ по т. 2.1., б. а-г), 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 обстоятелства, участникът представя декларация, 

ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на 
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съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът 

представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната 

държава 

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

2.3.1. откаже да сключи договор. За отказ от сключване на договор се приема и 

неявяването на уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е по 

обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно; 

2.3.2. не изпълни някое от условията по т. 2.1., или 

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

2.4. В случаите по т. 2.3. Възложителят прекратява процедурата или изменя влязлото в 

сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение определя 

втория класиран участник, ако има такъв, за изпълнител. 

2.5. 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.  

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

са включени в предмета на договора за подизпълнение. За неуредените в настоящата 

документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 

и действащото българско законодателство. 

 

3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й. освен по 

реда, определен в ЗОП, ППЗОП и в тази документация, между заинтересовано лице, 

участник или техни представители и: а) органите и служителите на Възложителя, 

свързани с провеждането на процедурата; б) органите, длъжностните лица. 

консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на 

документацията за участие, ако е приложимо. При промяна в посочения адрес и факс 

за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят 

Възложителя. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или 

неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава 

Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или 

информацията. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, 

свързани с настоящата процедура, са в писмен вид и на български език. 

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участници се 

извършва с електронни средства за комуникация. Когато не се използват електронни 

средства за комуникация, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или 

друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. 
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VI ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

1. СРОКОВЕ 

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

1.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие 

или събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

1.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. 

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен 

ден. 

1.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

1.4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни. 

това е изрично указано при посочването на съответния срок. 

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците и основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в 

документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

2. ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЖАЛВАНЕ АКТОВЕ 

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата 

законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване 

подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства 

достъпът или участието на лица в процедурата. 

 

3. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ 

3.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до 

Възложителя, чието решение се обжалва. 

3.2. Производството по обжалване решенията на Възложитея, негови действия и 

бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП. 
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