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България, гр.Пазарджик, 4400, ул.”Асен Златарев” 

 

 

П О К А Н А 

За представяне на оферта: ,,Аварийно ремонтни работи  на обект: „Укрепване на 

свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово,, 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

На основание и при спазване на чл.79, ал.1,т.4 от ЗОП процедура ,, Договаряне без 

предварително обявление ,,Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура 

на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: 4. когато е необходимо 

неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да 

бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или 

състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на 

неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; Възложителят – община Белово Ви 

кани да представите оферта: ,,Аварийно ремонтни работи  на обект: „Укрепване на 

свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово,, . Разполагаемия финансов 

ресурс за СМР е до 120 199,26 лева безсДДС, като Ви представяме КС с видовете работи за 

офериране. 

Изисквания за изпълнение на поръчката и исиквания за участие: 

1. Срок за изпълнение на поръчката: - до 260 дни от датата на подписване на договора 

;Място за изпълнение –община Белово, кв. 17 и кв. 18, с. Габровица Възложителят 

ще отстрани от участие, участник за който е налице :  

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; 
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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. 

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 

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; 

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 

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. 

 

2. Изисквания към участника; 

Участника да представи ЕЕДОП стандартен образец, в който следва да бъде попълнена 

информация: за КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ГОДНОСТТА 

(ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ДЕЙНОСТ: Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя, за изпълнение на строежи първа или втора група, IV (четвърта) категория, 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право 

(съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да 

изпълни предмета на поръчката. Участникът следва да има задължение при необходимост да 

се впише и/или представи категория, съотвестваща на издаденото разрешение за строеж. 

ДОКАЗВАНЕ: участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, 

раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в 

Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за 

вписване и дата на валидност. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за 

вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ 

за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно 

националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Участникът трябва да притежава валидни 

застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 

покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията 



строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден 

еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския 

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

пространство. 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното 

изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната 

сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност 

на същата.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, 

чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ 

наличие на застраховка “Професионална отговорност”. 

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. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ: През последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейност (строителство) на 

минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета на поръчката.  

ДОКАЗВАНЕ:  При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като 

предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида на строителството. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, сходно с 

предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на 

подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение 

на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с екип 

със следните специалисти: 

Екип за изпълнение на СМР: 

• Ръководител на обекта – лице с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“, специалност „ПГС/ССС“ или еквивалентна на 

предходните, когато образованието е придобито в чужбина. Да е изпълнявал 

функциите на Ръководител обект поне на един обект с предмет, сходен с предмета 

на поръчката. 

• Технически ръководител – притежаващ професионална квалификация „строителен 

инженер“, специалност „ПГС/ССС“ или „строителен техник“, съгласно 

изискванията на чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна на предходните, когато 

образованието е придобито в чужбина. Да е изпълнявал функциите на Технически 

ръководител поне на един обект с предмет, сходен с предмета на поръчката. 

• Експерт по контрол на качеството и безопасност и здраве– притежаващ 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или 

еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ или 

еквивалентна, когато образованието е придобито в чужбина. Да притежава валидно 

удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент.Да притежава 

валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, 



съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или 

еквивалентен документ. 

Изисквания за изпълнение – съгласно технически проект приложен към поканата и схеми и 

при спазване на ЗУТ. Участникът да представи кратко техническо предложение / до 20 

страници/ за изпълнение на поръчката, с което следва да посочи срок за изпълнение на 

поръчката в календарни дни.  

Стойност на поръчката  - до 776 967,29 лева без ДДС; 

Ред и условия за плащане : аванс – до 50 % от договорената сума, междинни плащания – 

до90% от договррената сума и приспадане на аванс; окончатлено плащане – след разрешение 

за ползване на обекта и въвеждане в експлоатация. 

Гаранция за изпълнение – 3процента от стойността на договора; при авансово плащане се 

представя гаранция за 50% от сумата на авансово платената сума/ в брой, по банков път 

или/или затраховка/  

Документи които следва да се представят в община Белово: ЕЕДОП; кратко техническо 

предложение; ценово предложение; Документите се подписват от лица с представителни 

функции.  

 Поради неотложността на дейностите офертата да се представи в запечатан плик , 

непрозрачна опаковка , с ненарушена цялост до 11.10.2019год. до 17.00 часа в деловодство 

на община Белово.,ул, Орфей 4а, град Белово. 

Офертата да бъде със срок на валидност не по малко от 60 дни. 

Оценяването ще се извършва по критерии,, договаряне,, което ще се проведе на 

14.10.2019год.  от 10.00 часа в община Белово, зала на 4-ти етаж. 

Прилагаме Ви към офертата: КС, технически проект/схеми/  на изпълнение на обекта и 

документи съотносими към поканата. 

           

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _____/п/____________ 

Врид Кмет на община Белово- Ненка Тодорова 

 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    О Б Щ И Н А   Б Е Л О В О,     О Б Л А С Т   П А З А Р Д Ж И К 

 

п.к.4470, гр.Белово,ул. ”Орфей” № 4 A, тел. 03581/ 27 73; fax: 0358 / 27 70, Е-mail: 

kmet@belovo.eu 

 

 

Изх.№ РОП - 301/04.10.2019 

 

До Грома холд ЕООД  

2709 Бело Поле, община Благоевград 

Производствена база Грома Холд 

+359 73 86 12 00 (централа) 

+359 882 994 319 

+359 73 58 22 30 (факс ) 

office@gromahold.bg 

 

П О К А Н А 

За представяне на оферта: ,,Аварийно ремонтни работи  на обект: „Укрепване на 

свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово,, 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

На основание и при спазване на чл.79, ал.1,т.4 от ЗОП процедура ,, Договаряне без 

предварително обявление ,,Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура 

на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: 4. когато е необходимо 

неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да 

бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или 

състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на 

неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; Възложителят – община Белово Ви 

кани да представите оферта: ,,Аварийно ремонтни работи  на обект: „Укрепване на 

свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово,, . Разполагаемия финансов 

ресурс за СМР е до 120 199,26 лева безсДДС, като Ви представяме КС с видовете работи за 

офериране. 

Изисквания за изпълнение на поръчката и исиквания за участие: 

3. Срок за изпълнение на поръчката: - до 260 дни от датата на подписване на договора 

;Място за изпълнение –община Белово, кв. 17 и кв. 18, с. Габровица Възложителят 

ще отстрани от участие, участник за който е налице :  

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: 

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

7.1 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; 

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

страна;  
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8. 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; 

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

10. 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; 

11. 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; 

12. 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. 

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: 

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

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

9. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

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

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

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

и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

12. 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. 

2.3. 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: 

2.2.3. 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; 

2.2.4. 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 

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: 

4. лицата, които представляват участника или кандидата; 

5. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

6. 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: 

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

закон; 

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

Търговския закон; 

12. 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; 

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

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

15. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

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

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

регистриран; 

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

18. 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 

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: 

4. 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; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

6. 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. 

 

4. Изисквания към участника; 

Участника да представи ЕЕДОП стандартен образец, в който следва да бъде попълнена 

информация: за КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ГОДНОСТТА 

(ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ДЕЙНОСТ: Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя, за изпълнение на строежи първа или втора група, IV (четвърта) категория, 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право 

(съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да 

изпълни предмета на поръчката. Участникът следва да има задължение при необходимост да 

се впише и/или представи категория, съотвестваща на издаденото разрешение за строеж. 

ДОКАЗВАНЕ: участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, 

раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в 

Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за 

вписване и дата на валидност. 



При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за 

вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ 

за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно 

националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Участникът трябва да притежава валидни 

застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 

покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията 

строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден 

еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския 

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

пространство. 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното 

изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната 

сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност 

на същата.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, 

чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ 

наличие на застраховка “Професионална отговорност”. 

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. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ: През последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейност (строителство) на 

минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета на поръчката.  

ДОКАЗВАНЕ:  При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като 

предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида на строителството. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, сходно с 

предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на 

подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение 

на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с екип 

със следните специалисти: 

Екип за изпълнение на СМР: 

• Ръководител на обекта – лице с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“, специалност „ПГС/ССС“ или еквивалентна на 

предходните, когато образованието е придобито в чужбина. Да е изпълнявал 

функциите на Ръководител обект поне на един обект с предмет, сходен с предмета 

на поръчката. 

• Технически ръководител – притежаващ професионална квалификация „строителен 



инженер“, специалност „ПГС/ССС“ или „строителен техник“, съгласно 

изискванията на чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна на предходните, когато 

образованието е придобито в чужбина. Да е изпълнявал функциите на Технически 

ръководител поне на един обект с предмет, сходен с предмета на поръчката. 

• Експерт по контрол на качеството и безопасност и здраве– притежаващ 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или 

еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ или 

еквивалентна, когато образованието е придобито в чужбина. Да притежава валидно 

удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент.Да притежава 

валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, 

съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или 

еквивалентен документ. 

Изисквания за изпълнение – съгласно технически проект приложен към поканата и схеми и 

при спазване на ЗУТ. Участникът да представи кратко техническо предложение / до 20 

страници/ за изпълнение на поръчката, с което следва да посочи срок за изпълнение на 

поръчката в календарни дни.  

Стойност на поръчката  - до 776 967,29 лева без ДДС; 

Ред и условия за плащане : аванс – до 50 % от договорената сума, междинни плащания – 

до90% от договррената сума и приспадане на аванс; окончатлено плащане – след разрешение 

за ползване на обекта и въвеждане в експлоатация. 

Гаранция за изпълнение – 3процента от стойността на договора; при авансово плащане се 

представя гаранция за 50% от сумата на авансово платената сума/ в брой, по банков път 

или/или затраховка/  

Документи които следва да се представят в община Белово: ЕЕДОП; кратко техническо 

предложение; ценово предложение; Документите се подписват от лица с представителни 

функции.  

 Поради неотложността на дейностите офертата да се представи в запечатан плик , 

непрозрачна опаковка , с ненарушена цялост до 11.10.2019год. до 17.00 часа в деловодство 

на община Белово.,ул, Орфей 4а, град Белово. 

Офертата да бъде със срок на валидност не по малко от 60 дни. 

Оценяването ще се извършва по критерии,, договаряне,, което ще се проведе на 

14.10.2019год.  от 10.00 часа в община Белово, зала на 4-ти етаж. 

Прилагаме Ви към офертата: КС, технически проект/схеми/  на изпълнение на обекта и 

документи съотносими към поканата. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _________/п/________ 

Врид Кмет на община Белово- Ненка Тодорова 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

Изх.№ РОП – 300/04.10.2019ГОД. 

 

ДО 



,,ЕЛИСТА,,ЕООД   

гр. Пловдив. Адрес: Пловдив,  

ул. Цанко Дюстабанов 53 

факс: +359/ 32/667 169 

 
 

П О К А Н А 

За представяне на оферта: ,,Аварийно ремонтни работи  на обект: „Укрепване на 

свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово,, 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

На основание и при спазване на чл.79, ал.1,т.4 от ЗОП процедура ,, Договаряне без 

предварително обявление ,,Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура 

на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: 4. когато е необходимо 

неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да 

бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или 

състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на 

неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; Възложителят – община Белово Ви 

кани да представите оферта: ,,Аварийно ремонтни работи  на обект: „Укрепване на 

свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово,, . Разполагаемия финансов 

ресурс за СМР е до 120 199,26 лева безсДДС, като Ви представяме КС с видовете работи за 

офериране. 

Изисквания за изпълнение на поръчката и исиквания за участие: 

5. Срок за изпълнение на поръчката: - до 260 дни от датата на подписване на договора 

;Място за изпълнение –община Белово, кв. 17 и кв. 18, с. Габровица Възложителят 

ще отстрани от участие, участник за който е налице :  

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: 

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

13.1 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; 

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

страна;  

14. 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; 

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

16. 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; 

17. 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; 

18. 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. 

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: 

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

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

15. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

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

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

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

и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

18. 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. 

2.4. 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: 

2.2.5. 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; 

2.2.6. 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 

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: 

7. лицата, които представляват участника или кандидата; 

8. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

9. 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: 



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

закон; 

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

Търговския закон; 

21. 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; 

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

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

24. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

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

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

регистриран; 

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

27. 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 

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: 

7. 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; 



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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

9. 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. 

 

6. Изисквания към участника; 

Участника да представи ЕЕДОП стандартен образец, в който следва да бъде попълнена 

информация: за КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ГОДНОСТТА 

(ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ДЕЙНОСТ: Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя, за изпълнение на строежи първа или втора група, IV (четвърта) категория, 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право 

(съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да 

изпълни предмета на поръчката. Участникът следва да има задължение при необходимост да 

се впише и/или представи категория, съотвестваща на издаденото разрешение за строеж. 

ДОКАЗВАНЕ: участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, 

раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в 

Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за 

вписване и дата на валидност. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за 

вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ 

за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно 

националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Участникът трябва да притежава валидни 

застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 

покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията 

строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден 

еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския 

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

пространство. 



ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното 

изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната 

сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност 

на същата.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, 

чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ 

наличие на застраховка “Професионална отговорност”. 

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. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ: През последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейност (строителство) на 

минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета на поръчката.  

ДОКАЗВАНЕ:  При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като 

предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида на строителството. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, сходно с 

предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на 

подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение 

на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с екип 

със следните специалисти: 

Екип за изпълнение на СМР: 

• Ръководител на обекта – лице с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“, специалност „ПГС/ССС“ или еквивалентна на 

предходните, когато образованието е придобито в чужбина. Да е изпълнявал 

функциите на Ръководител обект поне на един обект с предмет, сходен с предмета 

на поръчката. 

• Технически ръководител – притежаващ професионална квалификация „строителен 

инженер“, специалност „ПГС/ССС“ или „строителен техник“, съгласно 

изискванията на чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна на предходните, когато 

образованието е придобито в чужбина. Да е изпълнявал функциите на Технически 

ръководител поне на един обект с предмет, сходен с предмета на поръчката. 

• Експерт по контрол на качеството и безопасност и здраве– притежаващ 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или 

еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ или 

еквивалентна, когато образованието е придобито в чужбина. Да притежава валидно 

удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент.Да притежава 

валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, 

съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или 

еквивалентен документ. 

Изисквания за изпълнение – съгласно технически проект приложен към поканата и схеми и 



при спазване на ЗУТ. Участникът да представи кратко техническо предложение / до 20 

страници/ за изпълнение на поръчката, с което следва да посочи срок за изпълнение на 

поръчката в календарни дни.  

Стойност на поръчката  - до 776 967,29 лева без ДДС; 

Ред и условия за плащане : аванс – до 50 % от договорената сума, междинни плащания – 

до90% от договррената сума и приспадане на аванс; окончатлено плащане – след разрешение 

за ползване на обекта и въвеждане в експлоатация. 

Гаранция за изпълнение – 3процента от стойността на договора; при авансово плащане се 

представя гаранция за 50% от сумата на авансово платената сума/ в брой, по банков път 

или/или затраховка/  

Документи които следва да се представят в община Белово: ЕЕДОП; кратко техническо 

предложение; ценово предложение; Документите се подписват от лица с представителни 

функции.  

 Поради неотложността на дейностите офертата да се представи в запечатан плик , 

непрозрачна опаковка , с ненарушена цялост до 11.10.2019год. до 17.00 часа в деловодство 

на община Белово.,ул, Орфей 4а, град Белово. 

Офертата да бъде със срок на валидност не по малко от 60 дни. 

Оценяването ще се извършва по критерии,, договаряне,, което ще се проведе на 

14.10.2019год.  от 10.00 часа в община Белово, зала на 4-ти етаж. 

Прилагаме Ви към офертата: КС, технически проект/схеми/  на изпълнение на обекта и 

документи съотносими към поканата. 

           

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _____/п/____________ 

Врид Кмет на община Белово- Ненка Тодорова 

 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изх.№ РОП – 303/04.10.2019ГОД. 



 

ДО 

,,БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ,,ООД  ЕИК 201332388  

Адрес: Брацигово, ул. Иван Хрисчев 13 
факс: +359/3552 / 2072 

 

П О К А Н А 

За представяне на оферта: ,,Аварийно ремонтни работи  на обект: „Укрепване на 

свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово,, 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

На основание и при спазване на чл.79, ал.1,т.4 от ЗОП процедура ,, Договаряне без 

предварително обявление ,,Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура 

на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: 4. когато е необходимо 

неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да 

бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или 

състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на 

неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; Възложителят – община Белово Ви 

кани да представите оферта: ,,Аварийно ремонтни работи  на обект: „Укрепване на 

свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово,, . Разполагаемия финансов 

ресурс за СМР е до 120 199,26 лева безсДДС, като Ви представяме КС с видовете работи за 

офериране. 

Изисквания за изпълнение на поръчката и исиквания за участие: 

7. Срок за изпълнение на поръчката: - до 260 дни от датата на подписване на договора 

;Място за изпълнение –община Белово, кв. 17 и кв. 18, с. Габровица Възложителят 

ще отстрани от участие, участник за който е налице :  

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: 

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

19.1 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; 

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

страна;  

20. 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; 

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

22. 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; 

23. 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; 

24. 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. 

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: 

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

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

21. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

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

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

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

и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

24. 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. 

2.5. 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: 

2.2.7. 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; 

2.2.8. 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 

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: 

10. лицата, които представляват участника или кандидата; 

11. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

12. 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: 



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

закон; 

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

Търговския закон; 

30. 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; 

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

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

33. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

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

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

регистриран; 

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

36. 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 

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: 

10. 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; 



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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

12. 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. 

 

8. Изисквания към участника; 

Участника да представи ЕЕДОП стандартен образец, в който следва да бъде попълнена 

информация: за КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ГОДНОСТТА 

(ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ДЕЙНОСТ: Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя, за изпълнение на строежи първа или втора група, IV (четвърта) категория, 

съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право 

(съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да 

изпълни предмета на поръчката. Участникът следва да има задължение при необходимост да 

се впише и/или представи категория, съотвестваща на издаденото разрешение за строеж. 

ДОКАЗВАНЕ: участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, 

раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в 

Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за 

вписване и дата на валидност. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за 

вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ 

за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно 

националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Участникът трябва да притежава валидни 

застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, 

покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията 

строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден 

еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския 

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

пространство. 



ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното 

изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната 

сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност 

на същата.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, 

чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ 

наличие на застраховка “Професионална отговорност”. 

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. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ: През последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейност (строителство) на 

минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета на поръчката.  

ДОКАЗВАНЕ:  При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като 

предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида на строителството. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, сходно с 

предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на 

подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение 

на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с екип 

със следните специалисти: 

Екип за изпълнение на СМР: 

• Ръководител на обекта – лице с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“, специалност „ПГС/ССС“ или еквивалентна на 

предходните, когато образованието е придобито в чужбина. Да е изпълнявал 

функциите на Ръководител обект поне на един обект с предмет, сходен с предмета 

на поръчката. 

• Технически ръководител – притежаващ професионална квалификация „строителен 

инженер“, специалност „ПГС/ССС“ или „строителен техник“, съгласно 

изискванията на чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна на предходните, когато 

образованието е придобито в чужбина. Да е изпълнявал функциите на Технически 

ръководител поне на един обект с предмет, сходен с предмета на поръчката. 

• Експерт по контрол на качеството и безопасност и здраве– притежаващ 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или 

еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ или 

еквивалентна, когато образованието е придобито в чужбина. Да притежава валидно 

удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент.Да притежава 

валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, 

съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или 

еквивалентен документ. 

Изисквания за изпълнение – съгласно технически проект приложен към поканата и схеми и 



при спазване на ЗУТ. Участникът да представи кратко техническо предложение / до 20 

страници/ за изпълнение на поръчката, с което следва да посочи срок за изпълнение на 

поръчката в календарни дни.  

Стойност на поръчката  - до 776 967,29 лева без ДДС; 

Ред и условия за плащане : аванс – до 50 % от договорената сума, междинни плащания – 

до90% от договррената сума и приспадане на аванс; окончатлено плащане – след разрешение 

за ползване на обекта и въвеждане в експлоатация. 

Гаранция за изпълнение – 3процента от стойността на договора; при авансово плащане се 

представя гаранция за 50% от сумата на авансово платената сума/ в брой, по банков път 

или/или затраховка/  

Документи които следва да се представят в община Белово: ЕЕДОП; кратко техническо 

предложение; ценово предложение; Документите се подписват от лица с представителни 

функции.  

 Поради неотложността на дейностите офертата да се представи в запечатан плик , 

непрозрачна опаковка , с ненарушена цялост до 11.10.2019год. до 17.00 часа в деловодство 

на община Белово.,ул, Орфей 4а, град Белово. 

Офертата да бъде със срок на валидност не по малко от 60 дни. 

Оценяването ще се извършва по критерии,, договаряне,, което ще се проведе на 

14.10.2019год.  от 10.00 часа в община Белово, зала на 4-ти етаж. 

Прилагаме Ви към офертата: КС, технически проект/схеми/  на изпълнение на обекта и 

документи съотносими към поканата. 

           

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _____/п/____________ 

Врид Кмет на община Белово- Ненка Тодорова 

 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


