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У К А З А Н И Я 

К Ъ М 

У Ч А С Т Н И Ц И Т Е 

 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

 

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за нуждите на 

Община Братя Даскалови“  

Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 

Дейност 1: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция чрез 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Под-дейност 1.1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо на 

община Братя Даскалови за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на 

общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, 

Община Братя Даскалови и на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. 

Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови― 

Под-дейност 1.2: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо на 

община Братя Даскалови за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и 

подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит, с.Горно 

Белево, с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови―  

Дейност 2: Изготвяне на документи за предварителен контрол и на тръжни процедури за 

избор на изпълнители по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, във връзка с 

изпълнение на проектните дейности. 

Под-дейност 2.1.: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне на 

документи за предварителен контрол и подготовка на тръжни процедури по ЗОП и избор на 

изпълнители за възлагане на одобрените дейности, във връзка с изпълнение на дейностите 

по проект: „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 

(с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и на общински път 

SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя 

Даскалови― след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 
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2014г.-2020г.― след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 

2014г.-2020г.   

Под-дейност 2.2.: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне на 

документи за предварителен контрол и подготовка на тръжни процедури по ЗОП и избор на 

изпълнители за възлагане на одобрените дейности, във връзка с изпълнение на дейностите 

по проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя 

Даскалови, с.Гранит, с.Горно Белево, с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора, 

Община Братя Даскалови― след сключване на договор за отпусната финансова помощ 

по ПРСР 2014г.-2020г.   

Дейност 3: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта. 

Под-дейност 3.1.: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението 

и отчитането на проект: „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 

14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и на общински 

път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община 

Братя Даскалови― след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 

2014г.-2020г.   

Под-дейност 3.2.: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението 

и отчитането на проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в 

с.Братя Даскалови, с.Гранит, с.Горно Белево, с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна 

Гора,Община Братя Даскалови― след сключване на договор за отпусната финансова 

помощ по ПРСР 2014г.-2020г.   

Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.  

Място и срок за изпълнение на поръчката 

Мястото за изпълнение на поръчката е с. Братя Даскалови, област Стара Загора. 

 Община Братя Даскалови ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от ДФ „Земеделие― - Разплащателна агенция чрез Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. със следните проектни предложения: 

 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя 

Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и на общински път SZR 2002 от 

път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови― 

 „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя 

Даскалови, с.Гранит, с.Горно Белево, с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна 
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Гора,Община Братя Даскалови― 

1. Дейност 1: Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на 

необходимите документи по всяко едно от проектните предложения ще се извърши след, 

датата на получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране 

изпълнението на съответната дейност. Крайният срок за изпълнение на възложената с 

уведомлението/известието дейност е не по късно от 5 (пет) календарни дни предхождащи 

крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони‖, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия‖ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, 

съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на 

Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г.”. 

2. За дейност 2:  

        В случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ, за финансиране на 

проектите, Възложителят ще изпрати до Изпълнителя, уведомление/известие за стартиране 

изпълнението на съответната дейност, която е относима към проекта, който се финансира 

въз основа на сключен договор с ДФЗ. 

       В срок не по-късно от 10 (десет) календарни дни, включително, след датата на 

получено известие/уведомление за стартиране на съответната под-дейност, Изпълнителя на 

обществената поръчка е длъжен да изготви документи за предварителен контрол /Списък с 

планираните обществени поръчки и Описателен документ към него/, в които да изложи 

изискуемата информация за проекта, за който се отнасят. 

        След получено одобрение от ДФЗ, на Списъка с планираните обществени поръчки и 

Описателен документ към него, Възложителят изпраща до Изпълнителя, 

уведомление/известие за стартиране изготвянето на документите за избор на изпълнители 

по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, във връзка с изпълнение на 

дейностите по съответния проект, за който има сключен договор за отпусната финансова 

помощ. 

        Изпълнителят е длъжен в срок до 30 (тридесет) календарни дни, включително, след 

датата на получено уведомление/известие от Възложителя, да изготви пълния пакет от 

документации необходими за възлагане на обществените поръчки по проекта, за който има 

сключен договор за отпускане на финансова помощ. 
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3. За дейност 3:  

Изпълнителят е длъжен да предоставя консултански услуги във връзка с управлението, 

изпълнението и отчитането на проекта за който има сключен договор за отпускане на 

финансова помощ до приключване на всички дейности и отчитане на проекта. 

Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 

независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

Стойност на поръчката  

Стойността на поръчката се определя в лева без ДДС, в размер до 232 000 лева /двеста 

тридесет и две хиляди лева/ без включен ДДС, от които: 

За под-дейност 1.1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо 

на община Братя Даскалови за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция 

на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село 

Гранит, Община Братя Даскалови и на общински път SZR 2002 от път III-664 км 

15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови― до 24 000 лв. без 

ДДС. 

За под-дейност 1.2: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо 

на община Братя Даскалови за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и 

подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит, с.Горно 

Белево, с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови― до 24 000 

лв. без ДДС. 

За под-дейност 2.1.: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне на 

документи за предварителен контрол и подготовка на тръжни процедури по ЗОП и избор на 

изпълнители за възлагане на одобрените дейности, във връзка с изпълнение на дейностите 

по проект: „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 

(с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и на общински път 

SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя 

Даскалови― до 34 000 лв. без ДДС. 

За под-дейност 2.2.: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне на 

документи за предварителен контрол и подготовка на тръжни процедури по ЗОП и избор на 

изпълнители за възлагане на одобрените дейности, във връзка с изпълнение на дейностите 

по проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя 
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Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора, Община 

Братя Даскалови― до 34 000 лв. без ДДС. 

За под-дейност 3.1.: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, 

изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път 

III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и на 

общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, 

Община Братя Даскалови― до 58 000 лв. без ДДС. 

За под-дейност 3.2.: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, 

изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит, с.Горно Белево, с.Партизанин, 

с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови― до 58 000 лв. без ДДС. 

В стойността на поръчката се включват всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват. 

Участник предложил цена за изпълнение на поръчката надхвърляща прогнозната стойност 

като цяло или за някоя от дейностите ще бъде отстранен от участие в процедурата.  

 

Схема на плащане  

Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно клаузите на проекто-договора. 

Финансиране 

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на 

селските райони 2014г. – 2020г. 

Важно! При липса на сключен договор (отказ за финансиране) за отпускане на 

финансова помощ за финансиране на някое от проектните предложения/проекти от 

Държавен фонд «Земеделие», Възложителят не дължи възнаграждения за 

консултантските услуги по съответния проект и двете страни (община Братя 

Даскалови и Изпълнителят) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към 

друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта за 

който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ или одобрен разход за 

дейността. В случай, че бъде сключен договор (осигурено финансиране) за което и да е 

от проектните предложения/проекти от Държавен фонд «Земеделие», Възложителя ще 

извършва плащания по съответните дейности съгласно настоящата документация и 

ценовата оферта на участника, определен за изпълнител.  

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
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В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават 

оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително 

техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените 

поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящите указания и документацията за 

участие. 

Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в 

обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в 

хода по осъществяване на процедурата. 

Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в 

процедурата.  

I. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

кандидат или участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

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

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

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 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; 

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

5. е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 

305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 
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7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по I. т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

т. 3 не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година. 

II. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства: 

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

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, 

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

5. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Лицата по I. т. 1, 2 и 7 и II, т. 5 са:  

1. лицата, които представляват участника или кандидата;  

apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Art740&Type=201/
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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, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 

Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП и 

посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, 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 кандидатът или участникът 

може да докаже, че:  
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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 отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице 

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

1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 

Горното се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от 

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

за отстраняване. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 

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

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" 

и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е 

посочен друг срок. 

Доказване липсата на основания за отстраняване 

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

изпълнител, представя: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията. 

Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно 

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

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

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

съответния документ по т. 1 – т. 4, 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 съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на документите, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 

достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

Заинтересованите лица могат да се запознаят и изтеглят пълния пакет на 

документацията за участие от официалния сайт на Община Братя Даскалови http://info-

m.eu/profil/?cat=32 

 

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 Възложителят провежда публично състезание с цел да определи участниците, които 

имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената 

поръчка. 

 Всеки участник има право да представи само една оферта. 

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

условията, обявени от Възложителя. 

             Всички документи, за които не се иска нотариална заверка, трябва да са: 

             Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала‖, подпис на 

лицето/та, представляващ/и  участника и свеж печат. 

             Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език 

или в превод на български език. 

            Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд 

език, същите трябва да са придружени от превод на български език. 

 Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 

бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от 

документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни 

от тях. 
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При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 

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

следната последователност: 

а) решението за откриване на процедурата и обявлението за 

обществена поръчка до РОП  

б) Техническа спецификация; 

в) Указания за подготовка на офертата; 

г) Образците за участие в процедурата; 

д) Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

е) Методика за оценка на офертите; 

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

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

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

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите 

или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет. 

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 

на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по –горе. 

 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. 
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Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на посочените по-горе 

условия. 

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

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

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес с. Братя Даскалови, ул. 

Септемврийци № 55. 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката 

Опаковката включва: 

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

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

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

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

поръчката; 

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.  

4. техническо предложение, съдържащо: 

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

законният представител на участника; 

apis://Base=NARH&DocCode=109180&ToPar=Art37_Al4&Type=201/
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б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя по образец; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; 

г) декларация за срока на валидност на офертата по образец; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

когато е приложимо по образец; 

5. Опис на представените документи – в свободен текст; 

6. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

съдържащ ценовото предложение на участникът (Образец № 6) 

При участници обединения кандидтът или от участник – обединение, което не е 

юридическо лице следва да представи копие от документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

1. Партньор, който ще представлява обединението за целите на поръчката; 

2. Всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на 

договора; 

3. правата и задълженията на участниците в обединението; 

4. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

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

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

кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и 

съща процедура. 

 

При подаване на оферта кандидатът или участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 

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

са длъжни да предоставят информация. 
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Когато кандидатът или 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 

посочената по-горе информация. 

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. 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена 

в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или 

възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от 

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

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

 

Критерии за подбор: 

1. Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните 

способности: 

1.1 Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както 

следва:  

1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 

Квалификация и умения 

 Да притежава завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в 

чужбина. Професионално направление в областта на икономиката или „Хуманитарни 

науки” или „Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и 

информатика” или „Технически науки”.  

 Професионален опит – Да има минимум три години професионален опит в областта 

на висшето си образование; 

 Да притежава специфичен професионален опит свързан с консултантски услуги в 

разработване и/или управление и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани 
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по европейски и/или международни програми и проекти и/или национално финансиране 

и/или други източници на финансиране (участие в минимум един проект/дейност).  

 

2. ЕКСПЕРТ - ФИНАНСИСТ 

Квалификация и умения 

 Да притежава завършено висше с образователно-квалификационна степен „магистър” 

или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. 

Професионално направление в областта „финанси” или счетоводство” или други в областта 

на икономиката. 

 Професионален опит – Да има минимум три години професионален опит в областта 

на висшето си образование; 

 

3. ЕКСПЕРТ – СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР 

Квалификация и умения 

• Да притежава завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „магистър” (строителен инженер) или еквивалентна образователна степен, в случаите 

когато е придобита в чужбина.  

 Професионален опит – Да има минимум три години професионален опит в областта 

на висшето си образование; 

 Да притежава специфичен професионален опит свързан с консултантски услуги в 

разработване и/или управление и/или наблюдение и/или контрол на проекти финансирани 

по европейски и/или международни програми и проекти и/или национално финансиране 

и/или други източници на финансиране (участие в минимум един проект/дейност). 

 

4. ЕКСПЕРТ – ЮРИСТ  

Квалификация и умения 

 Да притежава завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в 

чужбина. Област на висше образование: „право”. 

 Професионален опит – Да има минимум три години професионален опит в областта 

на висшето си образование; 

 

5. ЕКСПЕРТ КООРДИНАТОР  

Квалификация и умения 
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 Да притежава завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в 

чужбина. Професионално направление в областта на икономиката или „Социални, 

стопански науки” „Право” или „Природни науки, математика и информатика” или 

„Технически науки”.  

 Професионален опит – Да има минимум три години професионален опит в областта 

на висшето си образование; 

 За доказване на горепосоченото минимално изискване кандидатите или участниците 

се представя списък на персонала и/или на ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата по образец.

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

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

  

ГАРАНЦИИ 

 Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 

1 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция; 

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице – гарант. 

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

изпълнение. 

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

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

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 



 

18 
 

Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с 

условията на договора и да е със срок на валидност не по-кратък от 60 дни след крайния 

срок на договора.  

 Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

 Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка 

 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на 

предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на 

участника може да доведе до отстраняването му. 

Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. 

Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачна опаковка с надпис: 

До Община Братя Даскалови 

За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за нуждите на 

Община Братя Даскалови“, наименованието на участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо,  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – 

факс и електронен адрес; 

  Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в Община 

Братя Даскалови, ул. Септемврийци № 55 всеки работен ден от 08:00 часа до 16:45 часа, 

но не по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно 

обявлението за изменение (ако има такова). 

При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се 

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се 

издава документ. 

Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост.  
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Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за 

участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи 

лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от 

присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат 

в регистъра. 

Не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са 

включени в списъка.  

Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 

комисията, за което се съставя протокол с подател на офертата или заявлението за участие; 

номер, дата и час на получаване; причините за връщане на заявлението за участие или 

офертата, когато е приложимо. 

Срок на валидност на офертата - предложенията следва да бъдат валидни 6 (шест) 

месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за 

процедурата. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 

Възложителя като несъответстващо на изискванията. 

 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки 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. 

Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3  – 10 от ЗОП в тридневен срок 

от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на 

купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или 

на журито. 

Решенията се изпращат: 

1. на адрес, посочен от кандидата или участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

2. по факс. 
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Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от посочените 

начините възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се 

смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено 

до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в 

профила на купувача писмени разяснения.  

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

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

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

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на представените 

заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на 

което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри".  

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 

да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на 

горепосочените действия. 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 

съставя протокол. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

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

протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача. 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола, кандидатите и участниците, 

по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 
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представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

или заявления за участие. 

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 

кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или 

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

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

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 

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

информация от други органи и лица. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

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

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия.  

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 

офертите по другите показатели. 

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта се определя 

въз основа на  оптимално съотношение качество/цена. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 

на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря 

ценовите предложения и ги оповестява. 
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Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането. 

Обосновката може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

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

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно горепосочените обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост 

от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 от ЗОП. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже 

в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 

ДФЕС. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 
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Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с горното или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се 

предлага в две или повече оферти. 

Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на 

участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. 

Възложителят утвърждава протокола за извършване на подбора на участниците, 

разглеждането, оценката и класирането на офертите по реда на чл. 106 от ЗОП. 

В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизането в сила на 

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 

решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 

14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите 

участници за решението за определяне на изпълнител когато: определеният за изпълнител е 

единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или 

Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди 

влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 

ЗОП, чл. 138, ал. 1 ЗОП, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

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

и начина за сключване на договора.  

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 

възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 
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участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по 

обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за 

създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

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; 

3. всички конкурсни проекти 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 от 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: 
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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 случаите по т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската 

предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-

голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на 

същата година. 

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. 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  

 

№..................../....................2016 г. 

            

 

Днес,.......................2016 год. в с. Братя Даскалови, съгласно Решение № ...... / ..............2016 

г. на Кмета на Община Братя Даскалови за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за 

нуждите на Община Братя Даскалови“  

между:  

 

1.Община Братя Даскалови, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, с ЕИК 000817568, с 

адрес: с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци № 55, представлявана от Иван Стоянов 

Танев- Кмет на община Братя Даскалови и Злати Стефанов Енев – Гл. счетоводител на 

община Братя Даскалови,   

   

и 

 

2. ...................................................., със седалище и адрес на управление:  

.................................................................................................., Идентификационен номер / 

ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - 

..............................,  наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

се сключи настоящият договор, за следното: 

 

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на 

настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (приложение №: 1 

към настоящия договор), Предложението за изпълнение на поръчката и Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение №: 2 и приложение №: 3 към настоящия 
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договор) да изпълни обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Братя Даскалови“  

 (2). Обхватът на предмета на договора се състои в изпълнението на следните дейности: 

Дейност 1: Изготвяне и окомплектоване на Заявление за кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция чрез 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Под-дейност 1.1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо на 

община Братя Даскалови за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на 

общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, 

Община Братя Даскалови и на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. 

Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови― 

Под-дейност 1.2: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо на 

община Братя Даскалови за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и 

подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно 

Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови―  

Дейност 2: Изготвяне на документи за предварителен контрол и на тръжни процедури за 

избор на изпълнители по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, във връзка с 

изпълнение на проектните дейности. 

Под-дейност 2.1.: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне на 

документи за предварителен контрол и подготовка на тръжни процедури по ЗОП и избор на 

изпълнители за възлагане на одобрените дейности, във връзка с изпълнение на дейностите 

по проект: „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 

(с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и на общински път 

SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя 

Даскалови― след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 

2014г.-2020г.  ― след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 

2014г.-2020г.   

Под-дейност 2.2.: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне на 

документи за предварителен контрол и подготовка на тръжни процедури по ЗОП и избор на 

изпълнители за възлагане на одобрените дейности, във връзка с изпълнение на дейностите 

по проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя 

Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община 

Братя Даскалови― след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 

2014г.-2020г.   
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Дейност 3: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и 

отчитането на проекта. 

Под-дейност 3.1.: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението 

и отчитането на проект: „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 

14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и на общински 

път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община 

Братя Даскалови― след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 

2014г.-2020г.   

Под-дейност 3.2.: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението 

и отчитането на проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в 

с.Братя Даскалови, с.Гранит, с.Горно Белево, с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна 

Гора,Община Братя Даскалови― след сключване на договор за отпусната финансова 

помощ по ПРСР 2014г.-2020г.   

 (3). За изпълнението на конкретна дейност и под-дейност със задачи по нея или 

предаването на документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват 

протоколи. Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват чрез двустранно подписан констативен протокол. 

            (4). Дейности по чл. 1, ал.2, т.2 и т.3 от настоящия договор следва да бъдат изпълнени 

единствено и само за тези проекти, при които има сключени договор за отпускане на 

финансова помощ между община Братя Даскалови и Държавен фонд „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. В случай на получен в община Братя Даскалови отказ от ДФЗ за 

финансиране на дадено проектно предложение/проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да претендират по него за неустойки или пропуснати ползи. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в 

размер на ................... лв. (..................................................) без ДДС, съответно 

......................... лв. (....................................................................) с ДДС, формирано както 

следва: 

 

За Дейност 1: ............................ лв. (........................ лева) без ДДС, съответно ..................... 

лв. (............................... лева) с ДДС, формирани както следва: 

Дейност/Задача Дейност/Задача – наименование Цена без ДДС в Цена с ДДС в 
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– пореден 

номер 

лв. лв. 

1 Под дейност 1.1:  .................... лв. ................... лв. 

2 Под дейност 1.2:  ................... лв. .................. лв. 

ОБЩО ................... лв. .................. лв. 

 

За Дейност 2: .......................... лв. (........................ лева) без ДДС, съответно ..................... лв. 

(................................. лева) с ДДС, формирани както следва: 

Дейност/Задача 

– пореден 

номер 

Дейност/Задача – наименование Цена без ДДС в 

лв. 

Цена с ДДС в 

лв. 

1 Под дейност 2.1:  ............... лв. ............... лв. 

2 Под дейност 2.2:  ................. лв. ............... лв. 

ОБЩО ................. лв. ................. лв. 

 

За Дейност 3: .......................... лв. (........................ лева) без ДДС, съответно ..................... лв. 

(................................. лева) с ДДС, формирани както следва: 

Дейност/Задача 

– пореден 

номер 

Дейност/Задача – наименование Цена без ДДС в 

лв. 

Цена с ДДС в 

лв. 

1 Под дейност 3.1:  ............... лв. ............... лв. 

2 Под дейност 3.2:  ................. лв. ............... лв. 

ОБЩО ................. лв. ................. лв. 

 

 (2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в 

следните случаи: 

 по приложимите случаи съгласно Закона за обществените поръчки  

или 

  при одобрение на съответния проект и сключване на договор за отпускане на 

финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие”, редуцира размера на възнаграждението по 

отделните дейности, съответно под-дейности, което обстоятелство намери отражение в 

таблицата с одобрените разходи към договора за отпускане на финансова помощ   

или 

  сключване на Анекс между община Братя Даскалови и ДФЗ, към договор за 
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отпускане на финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението 

по отделните дейности, съответно под-дейности, което обстоятелство намери отражение в 

таблицата с одобрените разходи към Анекса. 

 

Чл. 3. (1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред и 

отделно по всеки отделен одобрен проект:   

1. плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение 

на Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3 за съответното одобрено проектно предложение 

платима в срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в община Братя 

Даскалови от Държавен фонд „Земеделие”, вследствие на подписан договор с Държавен 

фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по съответния проект и издадена 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Окончателно плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

цена за изпълнение на Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3 за съответното одобрено проектно 

предложение платима в срок до 15 календарни дни след приемане с двустранно подписан 

констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички дейности по изпълнение на проекта, 

издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 (2). Плащанията по чл. 3, ал. 1 се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

посочена в издадените от него фактури. 

(3) Във фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, задължително се посочва текст 

указващ, че предоставените услуги (посочва се предметът на услугата) и данни за източника 

на финансиране. При липса на някой от изискуемите реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на 

изискванията. В този случай, срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията. 

(4) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не 

може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни 

придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В 

този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или 

представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде 

уведомен за това. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

започва да тече от датата на  която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура 

и/или поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация. 
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(5) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: ...................................... 

IBAN: ................................... 

БАНКА: ............................... 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) 

календарни дни от промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна 

и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяващо да 

се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на 

договора. 

  (8) В случай, че финансиращият орган одобри суми по-малки от посочената в чл.2 от 

настоящия договор, Възложителят ще изплати на Изпълнителя възнаграждение само до 

размера на одобрените от финансиращия орган суми. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

 Чл. 4. (1). Срокът за изпълнение на работата възложена с предмета на договора за 

настоящата поръчка е както следва: 

1. За дейност 1:  

Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите документи 

по всяко едно от проектните предложения ще се извърши след, датата на получено при 

Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на 

съответната под-дейност. Крайният срок за изпълнение на възложената с 

уведомлението/известието, под-дейност е не по късно от 5 (пет) календарни дни 

предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‖, Подмярка 7.2. по 

„Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания 

индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на 

официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”. 

 

2. За дейност 2: 
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2.1. В случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ, за финансиране на 

проектите предмет на настоящата поръчка, Възложителят ще изпрати до Изпълнителя, 

уведомление/известие за стартиране изпълнението на съответната под-дейност, която е 

относима към проекта, който се финансира въз основа на сключен договор с ДФЗ. 

2.2. В срок не по-късно от 10 (десет) календарни дни след датата на получено 

известие/уведомление за стартиране на съответната под-дейност, Изпълнителя на 

обществената поръчка е длъжен да изготви Списък с планираните обществени поръчки и 

Описателен документ към него, в които да изложи изискуемата информация за проекта, за 

който се отнасят. 

2.3. След получено одобрение от ДФЗ, на Списъка с планираните обществени поръчки и 

Описателен документ към него, Възложителят изпраща до Изпълнителя, 

уведомление/известие за стартиране изготвянето на документите за избор на изпълнители 

по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, във връзка с изпълнение на 

дейностите по съответния проект, за който има сключен договор за отпусната финансова 

помощ. 

2.4. Изпълнителят е длъжен в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на 

получено уведомление/известие от Възложителя, да изготви пълния пакет от документации 

необходими за възлагане на обществените поръчки по проекта, за който има сключен 

договор за отпускане на финансова помощ. 

3. За дейност 3: 

Изпълнителят се задължава да предоставя консултантска помощ на Възложителя относно 

управлението, изпълнението и отчитането на проекта – изготвяне на доклади, становища, 

подготвяне на кореспонденция и всички съпътстващи дейността работи и да оказва помош 

на Възложителя в процеса на верификация на разходите по проекта от датата на подписване 

на договора за БФП до датата на приключване на съответния проект. 

(2) Крайния срок на изпълнение на дейностите по договора е  в зависимост от 

продължителността на срока на договора/ите за безвъзмездна финансова помощ. 

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

  Чл. 5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор 

възнаграждение в указания срок; 

  2. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни 

необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;  
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 3. Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за 

изпълнение на настоящия договор; 

             4.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи. 

Чл. 6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не 

затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 2. Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във 

всеки един момент; 

 3. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

       Чл. 7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

             1. Да извърши възложените дейности в срок, съгласно условията в чл. 4 на 

настоящия договор; 

             2. Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа; 

             3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване; 

             4. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 

връзка с изпълнение на настоящия договор; 

    5. Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение 

на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г..    

   6. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи 

власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 

сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 

интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да 

извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на 

изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни 

документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи 

отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 

3 години след приключване на оперативната програма. 

   7. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 

място; 

    8. Да следи и докладва за възникнали нередности и поема задължение за 
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възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно 

получени средства. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите 

лихви. 

            9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както 

следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по 

настоящия договор. 

          10. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за 

съдържание. 

          11. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с 

изпълнение на задълженията по настоящия договор. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изпълни всички изисквания за визуализация 

съобразно указанията на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.”, 

в т.ч. на всички изготвени от него документи, съобразно официално одобрените по 

програмата.           

Чл. 9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

             1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия 

договор; 

             2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими 

му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор; 

             3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и 

информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на 

дейностите по чл. 1. 

 

      РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на  1 /едно/ 

на сто от стойността на договора без ДДС, равна на ........... /.............../ лв.. 

           (2) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се 

възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното 

приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа с констативен протокол по чл. 1, ал. 3. В случай на некачествено, непълно или лошо 

изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
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гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, 

на основание получен отказ за финансиране всички проекти предмет на Консултантските 

услуги по настоящия договор,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за добро 

изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на 

прекратяване на договора. 

           (3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 

съответния съд. 

           (4) В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на 

договора след уреждане на всички финансови претенции между страните. 

          (5) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по 

нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за 

изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

РАЗДЕЛ VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 11. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 

1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за 

изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било 

спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които 

са възникнали и са били дължими преди настъпването му. 

(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, 

продължи повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от 

страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна. 

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен 

срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства 

(съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера 

на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата 

страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото 

обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.  
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(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено 

обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора 

спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава; 

(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство; 

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 

възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в 

съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните 

предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на 

събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по 

договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство; 

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, 

довели до спирането му; 

Чл. 12. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този 

договор са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след 

сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат 

предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 1, т. 14 

„б“ от Закона за обществените поръчки). 

 

РАЗДЕЛ VІІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 13. (1). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, 

или изискванията за нея съгласно настоящия договор, или не изпълни други договорени 

дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,10 % (нула цяло и десет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % 

(десет процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в чл. 2. 

            (2). При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на    0,10 

% (нула цяло и десет процента) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 

10 % (десет процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в   чл. 2.  

              (3). За неизпълнението на други задължения по настоящия договор неизправната 

страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 % (десет процента) от цената по 

договора посочена в чл. 2. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да 

търси обезщетение и за по-големи вреди. 

               (4). При прекратяване на договора по чл. 16, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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               (5). При прекратяване на договора по чл. 16, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена услуга. 

 

РАЗДЕЛ VIII. НЕРЕДНОСТИ 

Чл.14 (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на 

разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено 

действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие 

в ущърб на общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на 

България чрез неоправдан разход на средства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 

изпълнението на договора.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква 

информация, свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

последващи действия в случаи на установена нередност. 

Чл.15 (1) В случай на установена нередност, допусната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно получени 

суми. 

(2) В случаите по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване. 

(3) Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства 

за извършване на услугата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 15 , както и натрупани 

лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 15, ал. 

2 от договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка: 

Банка: .............................................. 

IBAN: ............................................... 

BIC: ........................................... 

 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен: 

   1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

    2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 

(петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

               3. При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане 

на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;         
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               4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез 

писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито 

производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него 

бъде открито производство по ликвидация.  

              (2). Настоящия договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или 

при настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 4. 

 

РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. (1) Страните по договора не могат да го изменят. 

 (2) Изменение на договора се допуска по изключение: 

 1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се 

налага промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на „Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г.”  

или  

2. в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки; 

или 

3. в случаите по чл. 2, ал. 2 от договора. 

 

РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 18. (1). Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

           (2). Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на 

настоящия договор или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение 

или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане 

на такива, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 

Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 

            (3). За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

     

Приложения: 

1) Техническа спецификация на Възложителя; 

2) Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя; 

3) Ценово предложение на Изпълнителя; 
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        Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването 

му. 

  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ                                                 

………………………… 

  

 

КМЕТ:                                   

/……………….……../     

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

    /……………….………./ 
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МЕТОДИКА И КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Оценяването на офертите се извършва по критерия икономически най-изгодна 

оферта - оптимално съотношение качество/цена.   

  

1. Оценка на офертите 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, 

без да я променя. 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база 

на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока 

комплексна оценка. 

2. Комплексната оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

- Показател „Организация на работа и управление на риска‖ (ТП) с максимален 

брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). 

- Показател „Ценово предложение‖ (ЦП) с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = 0,5 х ТП  + 0,5 х ЦП 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ТП е оценката по показателя „Организация на работа и управление на риска ” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ТП в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая.  

 

3. Определяне на оценките по всеки показател 

Показателят „Организация на работа и управление на риска‖ (ТП) представлява оценка 

на предложението за изпълнение на поръчката на участника за изпълнение на поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация, 
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методите и подходите за постигане на заложените цели и очакваните резултати. 

Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, 

извършвана от комисията:  

Организация на работа и управление на риска (ТП) – оценява се качеството на 

предложението за изпълнение на поръчката: описание, изчерпателност, приложимост 

спрямо предмета на обществената поръчка; наличие на допълнително предложени елементи, 

предложената организация на изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и 

отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и начин на 

координация с Възложителя. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи 

организация за изпълнение на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с 

обхвата на поръчката и заложените цели и резултати.  

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се 

организира работата на ключовия екип, как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

В предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да опишат мерките, 

които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното 

им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните 

резултати. При изработването на тази част от предложението за изпълнение на поръчката 

следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от 

участника и е идентифицирано от възложителя в настоящата методика. Важно и съществено 

за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат 

конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове свързани с предмета на 

настоящата поръчка, а не рискове по принцип. 

 

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от 

възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):  

 Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на 

следващ етап от изпълнението на обществената поръчка; 

 Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на изпълнителя; 
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 Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на 

изпълнителя; 

 Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ, относно подготовката и 

изпълнението на проекта. 

 

ТП  „Организация на работа и управление на риска― Максимален брой 

точки – 100 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- Участникът е описал мерките, които ще предприемат за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел 

редуциране на негативното им въздействие върху успешното 

изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. 

40 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- Участникът е описал мерките, които ще предприемат за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел 

редуциране на негативното им въздействие върху успешното 
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изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. 

 

Предложението за изпълнение на поръчката надгражда 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация при условие, че са налични две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи 

със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те 

за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 
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организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- Участникът е описал мерките, които ще предприемат за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел 

редуциране на негативното им въздействие върху успешното 

изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. 

 

Предложението за изпълнение на поръчката надгражда 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация при условие, че са налични три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи 

със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те 

за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на 100 
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поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът е описал мерките, които ще предприемат за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел 

редуциране на негативното им въздействие върху успешното 

изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. 

 

Предложението за изпълнение на поръчката надгражда 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация при условие, че са налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи 

със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те 

за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване 
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качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

 

Показателят ЦП се формира по следната формула:  

 

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 

 

където: 

ЦП – предложена най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката измежду всички 

допуснати до оценка оферти; 

Цучастник – предложена обща цена от участника, спрямо когото се прилага формулата. 
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