




























ОБЩИНА  СУХИНДОЛ

                                                                                                         Одобрена с решение 
№ РД-02-06-452/14.07.2016 г.

                                                                   инж. Пламен Д. Чернев
                                                                       Кмет на община Сухиндол

ЗА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ
УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ В НАСЕЛЕНИ

МЕСТА ОТ ОБЩИНА СУХИНДОЛ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“
ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОП 1:  ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА
7.2.  „ИНВЕСТИЦИИ  В  СЪЗДАВАНЕТО,  ПОДОБРЯВАНЕТО  ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО  НА  ВСИЧКИ  ВИДОВЕ  МАЛКА  ПО  МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА
СЕЛАТА  В  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ“  ОТ  ПРОГРАМА  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ОП  2:   УПРАВЛЕНИЕ   НА  ПРОЕКТИ  ФИНАНСИРАНИ  ПО  ПОДМЯРКА  7.2.
„ИНВЕСТИЦИИ  В  СЪЗДАВАНЕТО,  ПОДОБРЯВАНЕТО  ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО  НА  ВСИЧКИ  ВИДОВЕ  МАЛКА  ПО  МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА
СЕЛАТА  В  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ“  ОТ  ПРОГРАМА  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

2016 г.



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - ОП 1 и ОП 2;

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА

ОФЕРТАТА;

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КАКТО И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА

ИМ;

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОП 1 и ОП 2 ;

РАЗДЕЛ  5. РЕД  И  УСЛОВИЯ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ПУБЛИЧНО

СЪСТЕЗАНИЕ  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА.  ИЗИСКВАНИЯ  И

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ

ОБЩИНА  СУХИНДОЛ,  ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО“  ПО   ОП  1:

ПОДГОТОВКА  НА  ПРОЕКТИ ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ  ПО  ПОДМЯРКА  7.2.

„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА

ВСИЧКИ  ВИДОВЕ  МАЛКА  ПО  МАЩАБИ  ИНФРАСТРУКТУРА“  ОТ  МЯРКА  7

„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.



І. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА
Основната  цел  е  да  бъде  оказана  експертна  консултантска  помощ  на  община

Сухиндол в  процеса  на  устойчивото  социално-икономическо  развитие,  което  е
неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и
подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Населените
места в общината ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и
стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, подобряване на
общинската  пътна  мрежа  на  общината,  като  това  ще  доведе  до  подобряване  на
транспортните и комуникационни връзки.

Целта  ще  бъде  изпълнена  чрез  анализиране  и  приоритизиране  на  нуждите  от
инвестиции в техническа и социална инфраструктура, отчитане на съответствието им с
общинския план за развитие на общината, проучване на възможностите за финансиране
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за
развитие  на  селските  райони  2014-2020  г.,  подготовка  на  конкретни  инвестиционни
предложения, допустими и приоритетни по мярка 7. Инвестиционните предложения ще се
комбинират по подходящ начин за постигане на максимално съответствие с критериите
за  подбор по типове инвестиции и достигане  на  максимално  допустимата  стойност  в
съответствие с определението за малка по мащаби инфраструктура. При изпълнение на
поръчката, следва да се спазват стриктно изискванията на европейското и националното
законодателство, релевантни към описаните по-горе дейности.

Целта на проектите е развитие на местната икономика и бъдещото развитие на
общината и региона като цяло, ще ускори процесите на развитие на местната икономика
и ще спомогне за задържане на човешкия капитал.

С реализацията на проекта ще се подобри:
■ Качеството   на   инфраструктурата,   в   частност   облика,   средата   на   живот

на територията на цялата община;
■ Мобилността  на  работната  сила  и  привлекателността  за  развитие  на  бизнес  в

селските райони;
■ Придвижването на уязвими групи от населението на община  Сухиндол, в това

число  млади  хора,  жени,  хора  с  увреждания,  безработни  и  самотни  хора,
придобили право на пенсия;

■ Сътрудничеството  и  партньорство  на  общината  с  други  общини,  ведомства  и
организации с цел сближаване и повишаване качеството на живот;

■ Развитието на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите
ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.
С реализацията на дейностите по проекта и постигане на определените резултати

ще  се  създадат  устойчиви  ползи  за  цялото  население  на  община Сухиндол и  не  на
последно място ще се подобри и привлекателността за развитие на бизнес в населените
места.  С постигането на конкретните цел,  респективно реализацията  на предвидените
дейности в проекта в населените места ще създадат условия за икономически растеж и
разнообразяване в селските райони, в т.ч. развитието на туристическият им потенциал.

ІІ . ОБХВАТ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ  ДЕЙНОСТИ  :



Дейността  обхваща  процеса  на  подготовка,  изготвяне  и  окомплектоване  на
проектно  предложение  на  община  Сухиндол по  проект  „Рехабилитация  на
водопроводи в населени места от община Сухиндол,  област Велико Търново“,  за
кандидатстване  за  финансиране  по  подмярка  7.2.  „Инвестиции  в  създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Етапи на дейността:

1.  Проверка  съответствието  на  инвестиционния  проект за  обект
„Рехабилитация  на  водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област
Велико Търново“ с  условията и изискванията на Наредбата за прилагане на подмярка
7.2.  „Инвестиции  в  създаването,  подобряването  или разширяването  на  всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г., а именно:

1.1.  Инвестиционния  проект,  изработен  във  фаза  „Технически  проект“  е  в
съответствие с изискванията на  Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001
г.);

1.2.  Подробните  количествени  сметки  за  предвидените  строително-монтажни
работи  са  заверени  от  правоспособно  лице  и  са  налични   на  хартиен  носител  и  на
електронен във формат „xls“;

1.3. Наличие на Разрешение за строеж (когато издаването му се изисква съгласно
Закона за устройство на територията);

1.4. Проверка за съответствие на дейностите, включени в проекта с приоритетите
на  „План за  развитие  на  община Сухиндол”,  удостоверено  с  Решение  на  Общински
съвет;

1.5.  При  наличие  на  одобрена  стратегия  за  Водено  от  общностите  местно
развитие, дейностите, включени в проектите са съгласувани с одобрената  стратегия, за
което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на
местната инициативна група.

1.6. Проведени са процедури по реда на  Закона за опазване на околната среда,
Закона  за  защитените  територии и/или  Закона  за  биологичното  разнообразие  със
съответния  компетентен  орган  по  околна  среда  и  по  реда  на  Закона  за  културното
наследство  с  Министерството  на  културата  за  защитените  територии  за  опазване  на
културното наследство (при необходимост).

1.7. Проверка за съответствието на проекта със следните изисквания:

- Проекта се осъществява на територията на агломерации под 2 000 е.ж.;

- Проекта се осъществява на територията на общините от селските райони,
обслужвани от консолидиран ВиК оператор;

- Проекта съответства на Плановете за управление на речните басейни;

- Проекта е съгласуван от съответния консолидиран ВиК оператор.



1.8. Инвестиционният проект може да включва и изграждането или подобряването
на отклонения на уличната водоснабдителна мрежа, която не е собственост на частни
лица.

1.9.  Инвестиционният  проект  може да  включва и  възстановяване  върху цялата
ширина на тротоара, пътната и/или уличната настилка нарушени в резултат на изкопните
работи.

2. Подготовка на изискуемите документи към Заявленията за подпомагане;

2.1.  Изготвяне  на  бюджета  на  проекта  на  база  изготвените   инвестиционни
проекти във фаза „Технически проект” и изискванията на ПРСР 2014-2020; 

2.2.  Анализ на текущото състояние и проблеми в селския район, които обхваща

минимум:

1. Демографска  структура  на  местното  население  (възраст,  пол,  етническа

принадлежност, доход, заетост, ниво на образование);

2. Предлагани  обществени  услуги  и  инфраструктура,  измерени  в  подходящи

мерни единици - брой и км.; Разпределение на услугите по населени места;

3. Заетост  и  доходи  (ниво  на  безработица  в  момента и  в  исторически  план;

какво  е  съотношението  по  пол,  етническа  принадлежност  и  т.н.;  средна

заплата).

2.3. Идентифицирани конкретни нужди, цели и приоритети в следствие на анализа

на текущото състояние и проблеми в селския район и във връзка с местните стратегии и

общинските планове за развитие, при отчитане целите и приоритетите на ПРСР 2014-

2020.

2.4.  Принос на избрания проект за подобряване условията  на живот в  селския

район  (Формулиране  конкретните  цели  на  проекта  в  контекста  на  общите  цели  и

приоритети  на  местно  ниво,  както  и  степента,  до  която  проектът  ще  посрещне

реалните нужди):

- Демографско  влияние  (брой  и  групи  население,  към  които  е  насочен

проектът);

- Влияние върху предоставяните обществените услуги (подобряване достъпа

до обществени услуги; разнообразяване и/или подобряване качеството на

услугите; привличане на не резиденти, като туристи или с цел заетост);

- Влияние  върху  заетостта  и  доходите  (вкл.  трудовата  мобилност  и

привличане на не резиденти, с цел заетост – разкриване на нови работни

места  –  временни  за  целите  на  проекта  и/или  постоянни;  промяна  в

размера и структурата на доходите);



- Влияние върху качеството на живот.

2.5. Анализ на устойчивостта на инвестицията, които обхваща минимум:

 Уместност  и  приемливост  (Степента,  до  която проектът отговаря  на

действителните нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на

национално, секторно, местно ниво);

 Капацитет за продължаване на предоставяне на услугата и поддръжка (кой

ще е  отговорен  за  оперирането и  поддръжката-идентифицирани ли  са

източниците  на  необходимите  финансови  средства,  осигурени  ли  са

необходимите човешки ресурси, оборудване);

 Икономическа/финансова  жизнеспособност  на  проекта  (за  проектите,

генериращи приходи -  анализ  разходи  -  ползи)  –  дали  всички  разходи  и

ползи са оценени и претеглени и дали проектът гарантира приемливо ниво

на финансова и икономическа възвращаемост;

 Продължителност на участието на местната общност (за проекти, където

активно  участие  на  общността  е  от  решаващо  значение,  както  за

стимулирането на продължаването на предоставянето на услугата, така

и за възстановяването на разходите по предоставянето й);

2.6.  Изготвяне  на  анализ  за  екологичната  устойчивост  на  проекта. Екологична

стабилност (дали проектът е взел предвид влиянието върху околната среда така, че

негативните въздействия да бъдат или избегнати или намалени).

3. Окомплектоване на Заявленията за подпомагане;

4. Оказване на юридическа и техническа помощ при подаване на Заявленията
за подпомагане;

5. Оказване  на  юридическа  и  техническа  помощ при  подготовка    на
необходимата   кореспонденция   между   Възложителя   и   ДФ „Земеделие” по повод
разглеждането на входираното Заявление.(при необходимост)

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Изготвянето на Заявлението за подпомагане и окомплектоването на необходимите

документи  по  проектното  предложение  ще  се  извършва  след  датата  на  получено  от
Изпълнителя  уведомление/известие/възлагателно писмо от Възложителя за стартиране
изпълнението на дейността. 

Срокът за изпълнение е до 40 (четиридесет) календарни дни от възлагането, но не
по  -  късно  от  10  (десет)  календарни  дни,  предхождащи  крайната  дата  за  прием  на
проектни предложения по Мярка 7 „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 2014-2020 г.”.

ІV.ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на настоящата обществена поръчка се предвижда по Програма за

развитие  на  селските  райони  2014г.  –  2020г.  При  откриване  на  процедурата  не  е
осигурено  финансиране  на  проекта,  възложителят  предвижда  в  проекта  на  договор
клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

В  случай  че  финансиращият  орган  одобри  суми  по-малки  от  посочената  в
договора,  Възложителят  ще  изплати  на  Изпълнителя  възнаграждение  в  размер  до
одобрените от финансиращия орган суми.

Възложителят заплаща цената в български лева, по банков път, по банкова сметка
на изпълнителя.

Заплащането на цената по ОП №1  се извършва, както следва:

Авансово  плащане:  Плащане  в  размер  на  50%  от  предложената  цена  за
изпълнение  на  дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни,  след  получено
Авансово плащане по подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на
финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от изпълнителя.

Окончателно  плащане:  Плащане  в  размер  на  50%  от  предложената  цена  за
изпълнение  на  дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни  след  приемане  с
двустранно  подписан  констативен  протокол  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  всички  дейности  по
изпълнение на  проекта,  в т.ч.  окомплектоване на заявление за подпомагане и издадена
фактура от изпълнителя.

Редът  и  условията  за  плащане  на  възнаграждението  на  изпълнителя  на
обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

Фактурите  се  оформят,  съгласно  изискванията  на  „Програма  за  развитие  на
селските райони 2014-2020 г.“

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
           Изпълнителят следва да събере, проучи и анализира информация и да организира
качествено  изпълнение  на  работата  по  дейностите  за  постигане  на  резултатите  по
техническата спецификация в сътрудничество с Възложителя.

Работни срещи
Встъпителна среща – Изпълнителят и Възложителят ще проведат встъпителна

среща  до  5  работни  дни  от  подписване  на  договора,  на  която  следва  да  се  обсъдят
организацията  на  работата  във  връзка  с  изпълнението  на  договора,  както  и
необходимостта и начина на осъществяване на координация по време на изпълнението
му. 

Срещи при необходимост -  За да се осигури ефективно взаимодействие между
Изпълнителя и Възложителя по време на изпълнението на договора, се предвижда между
Изпълнителя и Възложителя да се провеждат работни срещи при необходимост. На тях
Изпълнителят ще информира Възложителя за хода на изпълнението на дейностите и ще
се съгласуват  всички необходими въпроси.  За  всяка  работна  среща Изпълнителят  ще
изготвя протокол с обсъдените въпроси и взетите решения, който ведно с бележките по
него от Възложителя, ще се подписва от определените представители на Възложителя и



Изпълнителя.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 Да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности;

 Да  не  разпространява  пред  трети  лица  данните  и  информацията,  станали  му
известни по време на изпълнение на възложената му работа;

 Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха
могли  да  възникнат  в  хода  на  изпълнение,  като  предоставя  адекватни
решения за преодоляването им;

 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 2014-2020 г.;

 Да  съхранява  всички  документи  по  изпълнението  на  договора  за
обществената поръчка за период от 5 (пет) години след датата на приключването
на дейностите по договора.

 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 договора.

VІI. ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Резултатите  от изпълнените дейности се отчитат и приемат с  подробни приемо-
предавателни  протоколи,  в  които  се  описват  всички  изготвени  и  предадени  от
изпълнителя документи.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА:
В Техническото предложение,  което подлежи на оценка съгласно Методиката за

оценка  на  офертите  от  документацията,  всеки  участник  следва  да  разпише  подробно
описание  на  начина,  по  който  възнамерява  да  изпълни  поръчката.  Техническото
предложение трябва да включва минимум:

1. Предлаган  подход  за  изпълнение  на  услугата -  всеки  участник  следва  да
направи предложение за начина, по който ще изпълни договора с Възложителя с оглед
постигане на целите и резултатите от договора; 

2. Списък и предложение за дейности, необходими за постигане изискванията на
Техническата   спецификация  -  всеки  участник  следва  да  предложи всички дейности,
които  са  необходими  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  със  Техническата
спецификация,  както  и  да  аргументира  своите  бъдещи  действия  във  връзка  с  тези
дейности  ако  бъде  избран  за  Изпълнител  на  настоящата  обществена  поръчка. При
необходимост,  може  да  предложи  изпълнение  на  дейности,  които  не  са  включени  в
спецификацията,  но  без  които,  според  участника,  няма  да  се  постигнат  очакваните
резултати.

3. Съответствие  на  разпределението  на  задачите  и  отговорностите  между
експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора –  всеки участник
трябва  да  обясни  по  какъв  начин  ще  извърши  разпределение  на  задачите  и
отговорностите между предлаганите от него специалисти, така че успешно да изпълни



предмета  на поръчката. Предложение за организиране на работата  на ключовия екип;
Разпределяне  на  отговорностите  и  действията  на  ключовия  екип;  Координация  и
съгласуване  на  различните  действия  в  ключовия  екип,  Методи  за  осъществяване  на
комуникация с Възложителя, Координация и съгласуване на различните действия между
ключовия екип и Възложителя.

ВАЖНО!
Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане

на  нормативните  документи,  свързани  с  реализирането  на  проекта,  предмет  на
поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка, възникнали след
откриването  на  процедурата  правила  и  указания  на  ПРСР  2014 - 2020  г.,  които
поставят клаузи от изготвения проект на договор в  противоречие с тях или клаузи от
проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат
предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на
нови  правила  и  условия  в  нормативен  документ,  договорът  за  безвъзмездна
финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от РА, свързани с
размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане,
както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите
правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл.
116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както
и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в
предмета на договора.

В  случаите  на  настъпване  на  горните  юридически  факти,  страните  се
съгласяват  да  отразят  новите  договорености  по  между си,  които  са  функция  на
настъпилите  изменения  в  допълнително  споразумение  към  сключения  договор.
Горните  изменения  следва  да  повтарят  изрично  и  точно  правилата,  отразени  в
документите по т.  1  и те единствено могат да бъдат предмет на изменението  на
договора.

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ

ОБЩИНА  СУХИНДОЛ,  ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО“  ПО   ОП  2:

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ  ПО  ПОДМЯРКА  7.2.

„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА

ВСИЧКИ  ВИДОВЕ  МАЛКА  ПО  МАЩАБИ  ИНФРАСТРУКТУРА“  ОТ  МЯРКА  7

„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.



І. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА
Основната  цел  е  да  бъде  оказана  експертна  консултантска  помощ  на  община

Сухиндол в  процеса  на  устойчивото  социално-икономическо  развитие,  което  е
неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и
подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Населените
места в общината ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и
стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, подобряване на
общинската  пътна  мрежа  на  общината,  като  това  ще  доведе  до  подобряване  на
транспортните и комуникационни връзки.

Целта ще бъде изпълнена чрез качествено и срочно изпълнение на проектите на
община Сухиндол, одобрени и финансирани по мярка 7  „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони”, подмярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.  При изпълнение на поръчката,  следва да се
спазват  стриктно  изискванията  на  европейското  и  националното  законодателство,
релевантни към описаните по-горе дейности.

Целта на проектите е развитие на местната икономика и бъдещото развитие на
общината и региона като цяло, ще ускори процесите на развитие на местната икономика
и ще спомогне за задържане на човешкия капитал.

С реализацията на проекта ще се подобри:
■ Качеството   на   инфраструктурата,   в   частност   облика,   средата   на   живот

на територията на цялата община;

■ Мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в 
селските райони;

■ Придвижването на уязвими групи от населението на община  Сухиндол, в това
число  млади  хора,  жени,  хора  с  увреждания,  безработни  и  самотни  хора,
придобили право на пенсия;

■ Сътрудничеството  и  партньорство  на  общината  с  други  общини,  ведомства  и
организации с цел сближаване и повишаване качеството на живот;

■ Развитието на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите
ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.

С реализацията на дейностите по проекта и постигане на определените резултати
ще  се  създадат  устойчиви  ползи  за  цялото  население  на  община Сухиндол и  не  на
последно място ще се подобри и привлекателността за развитие на бизнес в населените
места.  С постигането на конкретните цел,  респективно реализацията  на предвидените
дейности в проекта в населените места ще създадат условия за икономически растеж и
разнообразяване в селските райони, в т.ч. развитието на туристическият им потенциал.

ІІ . ОБХВАТ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ  ДЕЙНОСТИ:

Дейността обхваща процеса, свързан с управлението на проект „Рехабилитация
на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област Велико Търново“ ,
финансиран по ПРСР 2014-2020: 

Етапи на дейността:



 Осигуряване  стриктното  изпълнение  и  недопускане  на  съществени  отклонения  от
договора  за  безвъзмездна  финансова  помощ,  сключен между община  Сухиндол  и
Държавен фонд «Земеделие»;

 Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проектите, в т.ч.: 

-  осъществяване на предварителен преглед на актовете,  изготвяни по време на
строителството - проверка и корекция, при необходимост;

- предварителна проверка на фактури и издадени разходооправдателни документи
във връзка с изпълнение на проекта; 

- осъществяване  на  предварителен  преглед  на  изискуемата  документация  при
подаване на заявки за плащане, предоставяне на препоръки относно оформянето
и съдържанието им;

- проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране; 

- съдействие и подкрепа на екипа на възложителя при подготовката на заявка за
ДДС и заявка за безлихвен заем и окомплектоване на всички необходими общи
и специфични документи към заявките за плащане;

 Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между
всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя
и Разплащателна агенция, между Изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски
надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя. 

 Съдействие и подкрепа на Възложителя  при изпълнение на ежедневните дейности,
свързани с организацията и управлението на проекта;

 Съдействие  и  подкрепа  на  Възложителя  при  подготовката  и  провеждането  на
обществените поръчки за избор на изпълнители по проекта;

 Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението
на проекта; 

 Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на РА - ДФЗ
във връзка с проекта; 

 Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие”
по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма,
отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с ДФ „Земеделие”
договор за финансово подпомагане и други свързани с цялостното изпълнение на
проекта; 

 Осъществяване  на  сътрудничество  и  координация  между  всички  заинтересовани
страни в рамките на проекта - Възложител, ДФЗ, изпълнители на договори; 

 Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от
страна на Възложителя; 

 Подготовка  и  представяне  на  отговор  на  въпроси  и  питания  от  и  към  ДФ
„Земеделие” по време на изпълнение на проектите.  Консултиране на Възложителя
относно  изпълнение  на  препоръки,  дадени  от  страна  на  Управляващия  орган,
получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на
проекта; 

 Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие” по
изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя;

 Отчитане  на  дейностите  по  проекта  от  извършване  на  цялата  инвестиция  по
съответния проект до окончателно отчитане в ДФ „Земеделие”.



ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Срокът за изпълнение е 36 (тридесет и шест)  месеца от  датата на получено от
Изпълнителя, уведомление/известие/възлагателно писмо от страна на  Възложителя след
сключване на договор за отпускане на финансова помощ за финансирането на проекта,
но не по-късно от 15.09.2020 г. 

Крайният  срок  за  изпълнение  е  до  датата  на  внасяне  на  искане/заявка  за
окончателно плащане по финансирания проект, но не по-късно от 15.09.2020 г.

ІV.ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на настоящата обществена поръчка се предвижда по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020г. При откриване на процедурата не е осигурено
финансиране  на  проекта,  възложителят  предвижда  в  проекта  на  договор  клауза  за
отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

В  случай,  че  финансиращият  орган  одобри  суми  по-малки  от  посочената  в
договора,  Възложителят  ще  изплати  на  Изпълнителя  възнаграждение  в  размер  до
одобрените от финансиращия орган суми.

Възложителят заплаща цената в български лева, по банков път, по банкова сметка
на изпълнителя.

Заплащането на цената по ОП №2  се извършва, както следва:

Авансово  плащане:  Плащане в  размер  на  50%  от  предложената  цена  за
изпълнение  на  дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни,  след  получено
Авансово плащане по подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на
финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от изпълнителя.

Окончателно плащане:  Плащане  в  размер на  50% от предложената  цена за
изпълнение  на  дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни  след  приемане  с
двустранно  подписан  констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички дейности по
изпълнение на проекта, в т.ч. и подготовката и окомплектоване на искане за окончателно
плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта и издадена фактура
от изпълнителя.

Плащанията за дейностите по ОП 2 от настоящата поръчка, се извършват
единствено в случай на одобрение на дадения проект и сключване на договор за
отпускане на финансова помощ.

Редът  и  условията  за  плащане  на  възнаграждението  на  изпълнителя  на
обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.
Фактурите  се  оформят,  съгласно  изискванията  на  „Програма  за  развитие  на  селските
райони 2014-2020 г.“

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
           Изпълнителят следва да събере, проучи и анализира информация и да организира
качествено  изпълнение  на  работата  по  дейностите  за  постигане  на  резултатите  по
техническата спецификация в сътрудничество с Възложителя.



Работни срещи
Встъпителна среща – Изпълнителят и Възложителят ще проведат встъпителна

среща  до  5  работни  дни  от  подписване  на  договора,  на  която  следва  да  се  обсъдят
организацията  на  работата  във  връзка  с  изпълнението  на  договора,  както  и
необходимостта и начина на осъществяване на координация по време на изпълнението
му. 

Ежедневна комуникация – за успешното и качествено управление на проекта ще
се осъществява ежедневна комуникация между Изпълнителя и Възложителя.

Срещи при необходимост -  За да се осигури ефективно взаимодействие  между
Изпълнителя и Възложителя по време на изпълнението на договора, се предвижда между
Изпълнителя и Възложителя да се провеждат работни срещи при необходимост. На тях
Изпълнителят ще информира Възложителя за хода на изпълнението на дейностите и ще
се съгласуват  всички необходими въпроси.  За  всяка  работна  среща Изпълнителят  ще
изготвя протокол с обсъдените въпроси и взетите решения, който ведно с бележките по
него от Възложителя, ще се подписва от определените представители на Възложителя и
Изпълнителя.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 Да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности;

 Да  не  разпространява  пред  трети  лица  данните  и  информацията,  станали  му
известни по време на изпълнение на възложената му работа;

 Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха
могли  да  възникнат  в  хода  на  изпълнение,  като  предоставя  адекватни
решения за преодоляването им;

 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 2014-2020 г.;

 Да  съхранява  всички  документи  по  изпълнението  на  договора  за
обществената поръчка за период от 5 (пет) години след датата на приключването
на дейностите по договора.

 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 договора.

VІI. ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Резултатите  от изпълнените дейности се отчитат и приемат с  подробни приемо-
предавателни  протоколи,  в  които  се  описват  всички  изготвени  и  предадени  от
изпълнителя документи.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА:
В Техническото предложение,  което подлежи на оценка съгласно Методиката за



оценка  на  офертите  от  документацията,  всеки  участник  следва  да  разпише  подробно
описание  на  начина,  по  който  възнамерява  да  изпълни  поръчката.  Техническото
предложение трябва да включва минимум:

4. Предлаган  подход  за  изпълнение  на  услугата -  всеки  участник  следва  да
направи предложение за начина, по който ще изпълни договора с Възложителя с оглед
постигане на целите и резултатите от договора; 

5. Списък и предложение за дейности, необходими за постигане изискванията на
Техническата   спецификация  -  всеки  участник  следва  да  предложи всички дейности,
които  са  необходими  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  със  Техническата
спецификация,  както  и  да  аргументира  своите  бъдещи  действия  във  връзка  с  тези
дейности  ако  бъде  избран  за  Изпълнител  на  настоящата  обществена  поръчка. При
необходимост,  може  да  предложи  изпълнение  на  дейности,  които  не  са  включени  в
спецификацията,  но  без  които,  според  участника,  няма  да  се  постигнат  очакваните
резултати.

6. Съответствие  на  разпределението  на  задачите  и  отговорностите  между
експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора –  всеки участник
трябва  да  обясни  по  какъв  начин  ще  извърши  разпределение  на  задачите  и
отговорностите между предлаганите от него специалисти, така че успешно да изпълни
предмета  на поръчката. Предложение за организиране на работата  на ключовия екип;
Разпределяне  на  отговорностите  и  действията  на  ключовия  екип;  Координация  и
съгласуване  на  различните  действия  в  ключовия  екип,  Методи  за  осъществяване  на
комуникация с Възложителя, Координация и съгласуване на различните действия между
ключовия екип и Възложителя.

ВАЖНО!
Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане

на  нормативните  документи,  свързани  с  реализирането  на  проекта,  предмет  на
поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка, възникнали след
откриването  на  процедурата  правила  и  указания  на  ПРСР  2014 - 2020  г.,  които
поставят клаузи от изготвения проект на договор в  противоречие с тях или клаузи от
проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат
предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на
нови  правила  и  условия  в  нормативен  документ,  договорът  за  безвъзмездна
финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от РА, свързани с
размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане,
както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите
правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл.
116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както
и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в
предмета на договора.

В  случаите  на  настъпване  на  горните  юридически  факти,  страните  се
съгласяват  да  отразят  новите  договорености  по  между си,  които  са  функция  на
настъпилите  изменения  в  допълнително  споразумение  към  сключения  договор.
Горните  изменения  следва  да  повтарят  изрично  и  точно  правилата,  отразени  в
документите по т.  1  и те единствено могат да бъдат предмет на изменението  на
договора.

Важно! 



При  липса  на  сключен  договор  за  отпускане  на  финансова  помощ  за
финансиране  на  проект/и,  предмет  на  настоящата  Обособена  позиция  2,  от
Държавен фонд «Земеделие»,  договорът за Обособена позиция 2 или за някоя от
включените  в  нея  дейности,  няма  да  се  изпълнява  и  двете  страни  (Община
Сухиндол и Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към
друга от какъвто и да било характер и/или предмет за конкретната дейност в чийто
обхват попада нефинансирания проект.

РАЗДЕЛ 2.

МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА

ОФЕРТАТА

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната
оферта”. Икономически най-изгодната оферта за всяка обособена позиция поотделно се
определя  въз  основа  на  критерий  за  възлагане  „оптимално  съотношение
качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

Комплексната  оценка  („КО“)  на  всеки  участник  за  всяка  обособена  позиция
поотделно се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

- Показател „Организация на персонала” („ОП“) с максимален брой точки 10 и
относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

- Показател  „Предложена  цена”  („ПЦ“)  с  максимален  брой  точки  10  и
относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

КО = 0,5 х ОП   + 0,5 х ПЦ,

където:

„КО“ е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

„ОП“  е  оценката  по  показателя  „Организация  на  персонала”,  с  относителната
тежест 0,5 в крайната оценка.

„ПЦ“ е оценката по показателя „Предложена цена”, с относителната тежест 0,5 в
крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 10 точки.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност

до втория знак след десетичната запетая.

І. Начин за определяне на оценките по всеки показател
1. Показателят „Организация на персонала” (ОП) за всяка оферта се оценява от

Комисията с 1, 5 или 10 точки, чрез експертна оценка.  По този качествен  показател
Комисията  оценява  предложенията  на  участника  относно  покриване  на  минималните
изисквания и/или надграждане на същите, поставени в Техническата спецификация на
възложителя, а именно: описание на етапите, необходими за извършване на дейностите
от  Техническата  спецификация  за  всяка  от  обособените  позиции;  Посочване  на



конкретните  видове  документи,  които  ще  бъдат  изготвени  при  изпълнение  на
дейностите, включително отчетни такива; Предложение за организиране на работата на
ключовия  екип;  Разпределяне  на  отговорностите  и  действията  на  ключовия  екип;
Координация  и  съгласуване  на  различните  действия  в  ключовия  екип,  Методи  за
осъществяване  на  комуникация  с  възложителя  и  останалите  изпълнители  на  проекта
(само  за  ОП2);  Координация  и  съгласуване  на  различните  действия  между ключовия
екип и възложителя.

Участниците получават 1 точка при условие,  че предложената от участника
организация  на  изпълнението  на  поръчката  осигурява  изпълнението  на  минималните
изисквания  на  възложителя,  посочени  в  Техническата  спецификация,  а  именно:
участникът е изброил етапите, необходими за извършване на дейностите от Техническата
спецификация  за  обособената  позиция.  Посочени  са  документите,  които  ще  бъдат
изготвени при изпълнение на дейностите.  Предложена е организацията на работата на
ключовия екип. Посочени са методите за осъществяване на комуникация с възложителя
и останалите изпълнители на проекта(само за ОП2), съгласуване на различните действия
между изпълнител и възложителя.

Участниците получават 5 точки при условие, че  предложената от участника
организация  на  изпълнението  на  поръчката  осигурява  изпълнението  на  обществената
поръчка,  като  надгражда  минималните  изисквания  на  възложителя,  посочени  в
Техническата спецификация, а именно: участникът е представил описание на етапите,
необходими за извършване на дейностите от Техническата спецификация за обособената
позиция. За всеки от етапите са посочени са конкретните видове документи, които ще
бъдат  изготвени  при  изпълнение  на  дейностите,  включително  отчетни  такива.
Предложена  е  организацията  на  работата  на  ключовия  екип,  в  т.ч.  разпределение  на
задълженията  и  отговорностите  на  експертите  в  ключовия  екип,  координация  и
съгласуване  на  различните  действия  в  ключовия  екип,  методи  за  осъществяване  на
комуникация  с  възложителя  и  останалите  изпълнители  на  проекта(само  за  ОП2),
координация  и  съгласуване  на  различните  действия  между  ключовия  екип  и
възложителя.

Участниците получават 10 точки при условие, че предложената от участника
организация  на  изпълнението  на  поръчката  осигурява  изпълнението  на  обществената
поръчка,  като  надгражда  минималните  изисквания  на  възложителя,  посочени  в
Техническата спецификация, а именно: участникът е представил описание на етапите,
необходими за извършване на дейностите от Техническата спецификация за обособената
позиция.  За  всеки  от  етапите  са  дефинирани  конкретните  дейности  и  поддейности,
определени са ключови и неключови експерти ангажирани за изпълнението им, посочени
са  конкретните  видове  документи,  които  ще  бъдат  изготвени  при  изпълнение  на
дейностите,  включително  отчетни  такива.  Участникът  е  предложил  изпълнение  на
дейности,  които  не  са  включени в Техническата  спецификация,  но  без  които,  според
участника,  няма  да  се  постигнат  очакваните  цели  и  резултати.  Участника  е  описал
предпоставките  за  успешното  изпълнение  на  договора  за  консултантски  услуги.
Предложена  е  организацията  на  работата  на  ключовия  екип,  в  т.ч.  разпределение  на
задълженията  и  отговорностите  на  експертите  в  ключовия  екип,  координация  и
съгласуване  на  различните  действия  в  ключовия  и  неключовия  (допълнителен)  екип.
Предложени са методи за осъществяване на комуникация с възложителя и останалите
изпълнители на проекта (само за ОП2) – основни и алтернативни такива.  Нагледно е
представена  координацията  и  процеса  на  съгласуване  на  различните  действия  между



ключовия екип и възложителя.  Участникът е идентифицирал основните рискове, които
биха  оказали  въздействие  върху  изпълнението  на  проекта/ите,  както  и  мерките  за
преодоляването им.

2.   Определянето  на  оценката  по  показателя „Предложена  цена”  (ПЦ)  се
изчислява по следната формула :

ПЦ= ПЦмин. / ПЦучастник х10
където:

ПЦмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

ПЦучастник – предложена цена от съответния участник.

II. Необичайно благоприятни оферти
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена е с повече от 20 на

сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия  показател  за  оценка,  възложителят  ще  изиска  подробна  писмена  обосновка  за
начина  на  неговото  образуване,  която  трябва  да  се  представи  в  5-дневен  срок  от
получаване  на  искането.  Получената  обосновка  се  оценява  по  отношение  на  нейната
пълнота  и  обективност  относно  обстоятелствата  по чл.72,  ал.  2  от  ЗОП,  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.

Възложителят няма да приеме оферта, когато се установи,  че предложените в
нея цена е с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните
предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби
на международното социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от
ЗОП. 

Възложителят няма да приеме оферта, когато се установи, че предложената в
нея цена е с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните
предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът
не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по
смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

III. Указания за прилагане на методиката и избор на изпълнител:
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се

класира офертата с по-ниска предложена цена.

Комисията  провежда  публично  жребий  за  определяне  на  изпълнител  между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по
горния ред.



РАЗДЕЛ 3.  

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КАКТО И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

I. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. ОБРАЗЕЦ № 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ;

2. ОБРАЗЕЦ № 2 – Опис на представените документи;

3. ОБРАЗЕЦ № 3 – ЕЕДОП;

4. ОБРАЗЕЦ № 4 - Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от
Закона  за  икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани  в
юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица  и  техните
действителни собственици;

5.  ОБРАЗЕЦ № 5 -  Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на
пари;

6. ОБРАЗЕЦ № 6 - Предложение за изпълнение на поръчката;

7. ОБРАЗЕЦ № 7 - Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;

8. ОБРАЗЕЦ № 8 - Декларация за срока на валидност на офертата;

9. ОБРАЗЕЦ № 9 -  Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

10. ОБРАЗЕЦ № 10 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата 

11. ОБРАЗЕЦ № 11 - Ценово предложение на участника

II. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЦИТЕ 

1. На основание чл.47, ал.4 от ППЗОП при участие за повече от една обособена
позиция, участниците представят отделно комплектувани Заявления за участие (Образец
№1)  заедно  с  описи  към  тях,  т.е.  участниците  трябва  да  представят  Папка  №  1
„Заявление за участие” за всяка обособена позиция.

2.  В  ЕЕДОП се  попълват  данни  и  информация  относно  съответствието  им  с
приложимите изисквания за личното състояние (по чл.54 от ЗОП и предвидените по чл.55 от
ЗОП) и  критериите  за  подбор.  ЕЕДОП подават  всички членове  на  участник-обединение,
подизпълнителите и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката. 

Лицата, които декларират в ЕЕДОП липса на основания по чл.54, ал.2 и чл. 55,
ал.3 от ЗОП, са: 

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

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

предприятието  по  начин  еквивалентен  на  този  валиден  за  представляващите  го  лица



членовете на управителните или надзорните органи;
Лицата по т. 1 и 2 са както следва:

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

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

3. при дружество с  ограничена  отговорност -  лицата  по чл.  141,  ал.  1  и 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;

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

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

6. при едноличен търговец -   физическото лице търговец;
7.  при клон на чуждестранно лице -  лицето  което управлява и представлява

клона  или  има  аналогични  права  съгласно  законодателството  на  държавата  в  която
клонът е регистриран, както и прокуристите когато има такива. 

 8.  в останалите случаи включително за чуждестранните лица -  лицата  които
представляват  управляват  и  контролират  кандидата  или  участника  съгласно
законодателството на държавата в която са установени.

Когато изискванията по чл  54, ал. 1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП се
отнасят за повече от едно лице,  всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е
налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата
свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице
или  за  някои  от  лицата.  В  тези  случаи,  когато  се  подава  повече  от  един  ЕЕДОП
обстоятелствата  свързани  с  критериите  за  подбор  се  съдържат  само  в  ЕЕДОП
подписан от лице което може самостоятелно да представлява съответния стопански
субект.

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал1 от ЗОП или
посочените от възложителя основания по чл.  55,  ал.1 от ЗОП и преди подаването на
Заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност
по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, като се прилагат и доказателства за
това.

4. Папка  №  1  „Заявление  за  участие”  съдържа:  Заявление  за  участие  -
Образец  №1  за  всяка  обособена  позиция,  за  която се  подава,  Опис на  представените
документи Образец №2, ЕЕДОП - Образец № 3, Документи за доказване на предприетите
мерки  за  надеждност/  когато  е  приложимо/,  Договор  за  обединение  /в  случай,  че
участникът е обединение/, Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3,
т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в  юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица  и  техните
действителни собственици -  Образец № 4, Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки
срещу изпирането на пари - Образец № 5, Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от
ЗОП - Образец № 9, Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата -
Образец № 10.

5. „Техническо предложение за изпълнение  на поръчката”  се  изготвя  и
представя,  съгласно  Образец  № 6.  Когато  участник  подава  оферта  за  повече от  една
обособена  позиция,  в  основната  опаковка  се  представят  поотделно  комплектувани



Технически предложения (Папка № 2), с посочване на позицията, за която се отнасят.

6. Папка № 2  за всяка конкретна обособена позиция съдържа:  Документ за
упълномощаване,  когато лицето,  което подава офертата,  не е законният представител,
Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  -  Образец  №  6,  Декларация  за
съгласие  с  клаузите  на  проекта  на  договор  -  Образец  №  7,  Декларация  за  срока  на
валидност на офертата - Образец № 8.

7. Участници, чиито технически предложения за изпълнение на поръчката за
съответната  обособена  позиция  не  отговарят  на  изискванията  на  възложителя  се
отстраняват от участие в процедурата по възлагане на съответната обособена позиция,
като съответно не подлежат на оценка съгласно методиката за оценка.

8. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 (шест)
месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

9. В случай на непредставяне на Декларация за конфиденциалност по чл. 102
от ЗОП - Образец № 9, възложителят ще счита липса на такава. Участниците не могат да
се  позовават  на  конфиденциалност  по  отношение  на  предложенията  от  офертите  им,
които подлежат на оценка.

10. „Ценово предложение на участника” - се изготвя и представя, съгласно
Образец № 11. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
основната опаковка се представят отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

11.  В Ценовото предложение за изпълнение на съответната обособена позиция
се  включва  общо  ценово  предложение  на  участника  за  изпълнение  на  съответната
обособена позиция.  Общото ценово предложение не трябва да надхвърля прогнозната
стойност на съответната обособена  позиция.  Участник,  предложил цена, по-висока от
прогнозната  по обособената  позиция,  ще бъде отстранен от участие в процедурата за
съответната обособена позиция.

12.  Извън  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“  не  трябва  да  е
посочена никаква информация относно цената. Участници, които и по какъвто начин са
включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи,
свързани  с  предлаганата  цена  (или  части  от  нея),  ще  бъдат  отстранени  от  участие  в
процедурата.

ОБРАЗЕЦ № 1

ДО
ИНЖ. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ул. „Росица“ №106



гр. Сухиндол  5240

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ИЗБОР  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ  ЗА  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА  КОНСУЛТАНТСКИ
УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ В НАСЕЛЕНИ
МЕСТА  ОТ  ОБЩИНА  СУХИНДОЛ,  ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО“
ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП 1:  ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА
7.2.  „ИНВЕСТИЦИИ  В  СЪЗДАВАНЕТО,  ПОДОБРЯВАНЕТО  ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО  НА  ВСИЧКИ  ВИДОВЕ  МАЛКА  ПО  МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА
СЕЛАТА  В  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ“  ОТ  ПРОГРАМАТА  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
ОП  2:   УПРАВЛЕНИЕ   НА  ПРОЕКТИ  ФИНАНСИРАНИ  ПО  ПОДМЯРКА  7.2.
„ИНВЕСТИЦИИ  В  СЪЗДАВАНЕТО,  ПОДОБРЯВАНЕТО  ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО  НА  ВСИЧКИ  ВИДОВЕ  МАЛКА  ПО  МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА
СЕЛАТА  В  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ“  ОТ  ПРОГРАМАТА  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

От ............. ..................................................................................................., 

[наименование на участника]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 
със седалище и адрес на управление [.......................................................................................
…], и адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…], 
телефон за контакт [................…], факс [...........…], електронна поща [...................................
…],
банкова сметка: [.................................................................................…],
представлявано от:....................................................................................................................

[трите имена]
в качеството на.............................................................................................................................

[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото заявявяме нашия интерес  за участие в обявената от Вас открита
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  „Избор  на  изпълнител  за
осъществяване на консултантски услуги по проект „Рехабилитация на водопроводи в
населени места от община Сухиндол, област Велико Търново“  по  две обособени
позиции” за  обособена  позиция  ОП  ...........: ..........(наименование  на  обособената
позиция).................



 Декларираме,  че  сме  запознати  с  документацията  за  участие,  с  указанията  и
условията  за участие в обявената  от Вас процедура,  изискванията  на ЗОП и ППЗОП.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за
изпълнител,  при  сключването  на  договора  да  представим  гаранция  за  изпълнение  в
размер  и  форма,  съгласно  изискванията  на  документацията  за  участие,  с  която  ще
гарантираме  предстоящото  изпълнение  на  задълженията  си,  в  съответствие  с
договорените условия.

Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме: 
- Опис на представените документи;
- ЕЕДОП;
- Документи  за  доказване  на  предприетите  мерки  за  надеждност/  когато  е

приложимо/;
- Договор за обединение /в случай, че участникът е обединение/;
- Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за

икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани  в
юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица  и
техните действителни собственици;

- Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на пари;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата.

[дата] ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

     ОБРАЗЕЦ № 2

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ



№ Наименование на документа
№ на листа

на
представенит
е документи
от ..... до .....

І Папка № 1 „Заявление за участие”

1. Опис на представените документи (по образец)

2. ЕЕДОП (по образец)

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност/ когато е
приложимо/

3. Договор за обединение /в случай, че участникът е обединение/

4. Декларация  за  липса  на  обстоятелства  по  смисъла  на  по чл.  3,  т.  8  от
Закона  за  икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици. (по образец)

5. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на пари. (по
образец)

6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (по образец)

7. Декларация  за  липса  на  свързаност  с  друг  участник  в  процедурата(по
образец)

ІІ. Папка № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител

2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец)

3. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор (по образец)

4. Декларация за срока на валидност на офертата (по образец)

Друга информация и документи по преценка на участника

ІІІ. Плик  „Предлагани ценови параметри”

1. Ценово предложение на участника (по образец)

[дата] ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 3

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)



Част  І:  Информация  за  процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка  и  за
възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник
на  Европейския  съюз  се  публикува  покана  за  участие  в  състезателна  процедура,
информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие
че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП  1  . 

Позоваване  на  съответното  обявление2,  публикувано  в  Официален  вестник  на
Европейския  съюз:  OВEС  S  брой[],  дата  [],  стр.[],  
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален
вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи
информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде
недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата
за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр.
препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие
че  ЕЕДОП  е  създаден  и  попълнен  чрез  посочената  по-горе  електронна  система  за
ЕЕДОП.     В  противен  случай  тази  информация  трябва  да  бъде  попълнена  от  
икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя3 Отговор:

Име: Община Сухиндол

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: „Избор на изпълнител за 

осъществяване на консултантски услуги  

по проект „Рехабилитация на 

водопроводи в населени места от 

община Сухиндол, област Велико 

Търново“  по  две обособени позиции”

За ОП …………………………………….

Название  или  кратко  описание  на
поръчката4:

Избор на изпълнител за осъществяване на 

1 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната
система  за  ЕЕДОП  на  възлагащите  органи,  възложителите,  икономическите
оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни
2 За  възлагащите  органи:  или  обявление  за  предварителна  информация,
използвано  като  покана  за  участие  в  състезателна  процедура,  или  обявление  за
поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за
участие  в  състезателна  процедура,  обявление  за  поръчка  или  обявление  за
съществуването на квалификационна система.
3 Информацията  да  се  копира  от  раздел I,  точка  I.1  от  съответното
обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка,
моля,  посочете  имената  на  всички  заинтересовани  възложители  на  обществени



консултантски услуги по проект 

„Рехабилитация на водопроводи в 

населени места от община Сухиндол, 

област Велико Търново“  по  две 

обособени позиции:

За ОП …………………………………….

Референтен  номер на  досието,  определен
от възлагащия орган или възложителя (ако
е приложимо)5:

[   ]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от
икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Идентификация: Отговор:

Име: [   ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е
приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако
е необходимо и приложимо

[   ]

[   ]

Пощенски адрес: [……]

Лице или лица за контакт6:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет  адрес  (уеб  адрес)  (ако  е
приложимо):

[……]

[……]

[……]

[……]

Обща информация: Отговор:

Икономическият  оператор  микро-,  малко
или средно предприятие ли е7?

[] Да [] Не

поръчки.
4 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление
5 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
6 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, 
колкото е необходимо.
7 Вж.  Препоръка  на  Комисията  от  6  май  2003  г.  относно  определението  за
микро-,  малки  и  средни  предприятия  (ОВ  L  124,  20.5.2003  г.,  стр.  36). Тази
информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в  което  са  заети  по-малко  от  10  лица  и
чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс  не  надхвърля  2
млн.  евро.



Само в случай че поръчката е запазена  8  :  
икономическият  оператор  защитено
предприятие  ли  е  или  социално
предприятие9,  или  ще  осигури
изпълнението на поръчката в контекста на
програми  за  създаване  на  защитени
работни  места?
Ако  „да“,  какъв  е  съответният  процент
работници  с  увреждания  или  в
неравностойно  положение?
Ако  се  изисква,  моля,  посочете
въпросните служители към коя категория
или  категории  работници  с  увреждания
или  в  неравностойно  положение
принадлежат.

[]  Да  []  Не

[…]

[….]

Ако  е  приложимо,  посочете  дали
икономическият оператор е регистриран в
официалния  списък  на  одобрените
икономически  оператори  или  дали  има
еквивалентен  сертификат  (напр.  съгласно
национална  квалификационна  система
(система за предварително класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:

Моля,  отговорете  на  въпросите  в
останалите части от този раздел, раздел
Б и, когато е целесъобразно, раздел В от
тази  част,  попълнете  част  V,  когато  е
приложимо,  и  при  всички  случаи
попълнете и подпишете част VI.

а)  Моля  посочете  наименованието  на
списъка  или  сертификата  и  съответния
регистрационен  или  сертификационен
номер, ако е приложимо:

б) Ако сертификатът за регистрацията
или  за  сертифицирането  е  наличен  в
електронен  формат,  моля,  посочете:

в)  Моля,  посочете  препратки  към
документите, от които става ясно на какво

a)  [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа):
[……][……][……][……]
в)  [……]

г)  []  Да  []  Не

Малки  предприятия .предприятие, в  което  са  заети  по-малко  от  50  лица  и
чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10
млн.  евро.
Средни  предприятия,  предприятия,  които  не  са  нито  микро-,  нито  малки
предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот
не  надхвърля  50  млн.  евро,  и/или годишният  им  счетоводен  баланс  не
надхвърля 43 милиона евро.
9 Т.е.  основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с
увреждания или в неравностойно положение.
8 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка



се  основава  регистрацията  или
сертифицирането  и,  ако  е  приложимо,
класификацията  в  официалния  списък10:
г)  Регистрацията  или  сертифицирането
обхваща  ли  всички  задължителни
критерии за подбор?

Ако „не“:

В  допълнение  моля,  попълнете
липсващата  информация  в  част  ІV,
раздели  А,  Б,  В  или  Г  според  случая
САМО  ако  това  се  изисква  съгласно
съответното  обявление  или
документацията  за  обществената
поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни  вноски  и  данъци
или  информация,  която  ще  позволи  на
възлагащия  орган  или  възложителя  да
получи  удостоверението  чрез  пряк
безплатен  достъп  до  национална  база
данни във всяка държава членка?

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

д)  []  Да  []  Не

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа):
[……][……][……][……]

Форма на участие: Отговор:

Икономическият  оператор  участва  ли  в
процедурата  за  възлагане  на  обществена
поръчка  заедно  с  други  икономически
оператори11?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

Ако „да“:

а)  моля,  посочете  ролята  на
икономическия  оператор  в  групата
(ръководител  на  групата,  отговорник  за
конкретни  задачи...):
б)  моля,  посочете  другите  икономически
оператори,  които  участват  заедно  в
процедурата  за  възлагане  на  обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а):  [……]

б):  [……]

в): [……]

10 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в 
сертификацията.
11 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или 
други подобни.



Обособени позиции Отговор:

Когато  е  приложимо,  означение  на
обособената/ите  позиция/и,  за  които
икономическият  оператор  желае  да
направи оферта:

[   ]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако  е  приложимо,  моля,  посочете  името/ната  и  адреса/ите  на  лицето/ата,
упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива: Отговор:

Пълното  име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако
е необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……]

Пощенски адрес: [……]

Телефон: [……]

Ел. поща: [……]

Ако е необходимо, моля да предоставите
подробна  информация  за
представителството  (форми,  обхват,
цел...):

[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет: Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли
капацитета  на  други  субекти,  за  да
изпълни критериите за подбор, посочени в
част  IV,  и  критериите  и  правилата  (ако
има такива), посочени в част V по-долу?

[]Да []Не

Ако „да“,  моля,  представете отделно за  всеки от съответните субекти надлежно
попълнен  и  подписан  от тях  ЕЕДОП,  в  който се  посочва  информацията,  изисквана
съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. Обръщаме Ви внимание,
че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани
пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят
за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,
които  предприемачът  може  да  използва  за  извършване  на  строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12,
доколкото  тя  има  отношение  към  специфичния  капацитет,  който  икономическият
оператор ще използва.

12 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV,
раздел В, точка 3:



Г:  Информация  за  подизпълнители,  чийто  капацитет  икономическият  оператор
няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия
орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители: Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли
да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно,
моля,  приложете  списък  на  предлаганите
подизпълнители:

[……]

Ако  възлагащият  орган  или  възложителят  изрично  изисква  тази  информация в
допълнение  към  информацията  съгласно настоящия  раздел,  моля  да  предоставите
информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за
всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57,  параграф 1  от  Директива  2014/24/ЕС  съдържа  следните  основания  за
изключване:

1. Участие в престъпна организация13:

1. Корупция14:

2. Измама15:

3. Терористични  престъпления  или  престъпления,  които  са  свързани  с
терористични дейности16:

4. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

13 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета
от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300,
11.11.2008 г., стр. 42).
14 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията,  в
която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица
на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен
2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно
борбата  с  корупцията  в  частния  сектор  (ОВ  L  192,  31.7.2003 г.,  стp.  54).  Това
основание  за  изключване  обхваща  и  корупцията  съгласно  определението  в
националното  законодателство  на  възлагащия  орган  (възложителя)  или  на
икономическия оператор.
15 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
16 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13
юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това
основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие
или  опит  за  извършване  на  престъпление,  както  е  посочено  в  член 4  от  същото
рамково решение.
17 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на
финансовата  система  за  целите  на  изпирането  на  пари  и  финансирането  на
тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).



5. Детски труд и други форми на трафик на хора18

Основания,  свързани  с  наказателни
присъди  съгласно  националните
разпоредби  за  прилагане  на
основанията,  посочени  в  член 57,
параграф 1 от Директивата:

Отговор:

Издадена  ли  е  по  отношение  на
икономическия  оператор или  на  лице,
което е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което
има  правомощия  да  го  представлява,  да
взема решения или да упражнява контрол
в  рамките  на  тези  органи,  окончателна
присъда във връзка с едно от изброените
по-горе  основания,  която  е  произнесена
най-много преди пет години, или съгласно
която продължава да се прилага период на
изключване,  пряко  определен  в
присъдата?

[] Да [] Не

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля,  посочете:  (уеб  адрес,  орган  или
служба,  издаващи  документа,  точно
позоваване  на  документа):
[……][……][……][……]19

Ако  „да“, моля  посочете20:
а)  дата  на  присъдата,  посочете  за  коя  от
точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята)
за нея;

б)  посочете  лицето,  което  е  осъдено  [  ];
в)  доколкото  е  пряко  указано  в
присъдата:

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]  

б)  [……]
в)  продължителността  на  срока  на
изключване  [……]  и  съответната(ите)
точка(и) [   ]

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля,  посочете:  (уеб  адрес,  орган  или
служба,  издаващи  документа,  точно
позоваване  на  документа):  [……][……]
[……][……]21

В  случай  на  присъда,  икономическият
оператор  взел  ли  е  мерки,  с  които  да
докаже  своята  надеждност  въпреки
наличието  на  съответните  основания  за
изключване22 („реабилитиране  по  своя
инициатива“)?

[] Да [] Не

18 Съгласно  определението  в  член  2  от  Директива  2011/36/ЕС  на
Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  5  април  2011  г.  относно
предотвратяването  и  борбата  с  трафика  на  хора  и  защитата  на
жертвите  от  него  и  за  замяна  на  Рамково  решение  2002/629/ПВР  на
Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
19 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
20 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
21 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
22 В  съответствие  с  националните  разпоредби  за  прилагане  на  член 57,
параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.



Ако  „да“,  моля  опишете  предприетите
мерки23:

[……]

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

Плащане  на  данъци  или
социалноосигурителни вноски:

Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли е
всички  свои задължения,  свързани  с
плащането  на  данъци  или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган
или  възложителя,  ако  е  различна  от
страната на установяване?

[] Да [] Не

Ако  „не“,  моля  посочете:
а)  съответната  страна  или  държава
членка;

б)  размера  на  съответната  сума;
в)  как  е  установено  нарушението  на
задълженията:
1)  чрез  съдебно  решение или
административен акт:

- Решението или актът с окончателен
и обвързващ характер ли е?

- Моля, посочете датата на присъдата
или решението/акта.

- В случай на присъда — срокът на
изключване,  ако  е  определен
пряко в присъдата:

2) по друг начин? Моля, уточнете:

г)  Икономическият  оператор  изпълнил
ли е задълженията си, като изплати или
поеме обвързващ ангажимент да изплати
дължимите  данъци  или
социалноосигурителни  вноски,
включително,  когато  е  приложимо,
всички начислени лихви или глоби?

Данъци Социалноосигурител
ни вноски

a)  [……]
б)  [……]
в1) [] Да [] Не

 [] Да [] Не

 [……]

 [……]

в2)  [  …]

г)  []  Да  []  Не
Ако  „да“,  моля,
опишете подробно:
[……]

a)  [……]б)  [……]

в1) [] Да [] Не

 [] Да [] Не

 [……]

 [……]

в2)  [  …]

г) [] Да [] Не

Ако  „да“,  моля,
опишете  подробно:
[……]

Ако  съответните  документи  по
отношение на плащането на данъци или
социалноосигурителни  вноски  е  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): 24

[……][……][……][……]

23 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни,
повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките,
които ще бъдат предприети. 
24 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



В:  Основания,  свързани  с  несъстоятелност,  конфликти  на  интереси  или
професионално нарушение25

Моля,  имайте  предвид,  че  за  целите  на  настоящата  процедура  за  възлагане  на
обществена  поръчка  някои  от  следните  основания  за  изключване  може  да  са
формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за
поръчката.  Така  например в  националното право  може да  е  предвидено понятието
„сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация  относно  евентуална
несъстоятелност,  конфликт  на
интереси или професионално нарушение

Отговор:

Икономическият  оператор нарушил ли е,
доколкото му е известно,  задълженията
си  в  областта  на  екологичното,
социалното или трудовото право26?

[] Да [] Не

Ако „да“,  икономическият оператор взел
ли  е  мерки,  с  които  да  докаже  своята
надеждност  въпреки  наличието  на
основанието  за  изключване
(„реабилитиране  по  своя  инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако  да“,  моля  опишете  предприетите
мерки: [……]

Икономическият  оператор  в  една  от
следните  ситуации  ли  е:
а) обявен в несъстоятелност, или

б)  предмет  на  производство  по
несъстоятелност или ликвидация, или

в)  споразумение  с  кредиторите,  или
г)  всякаква  аналогична  ситуация,
възникваща от сходна процедура съгласно
националните  законови  и  подзаконови
актове27,  или
д)  неговите  активи  се  администрират  от
ликвидатор или от съда, или

е)  стопанската  му дейност  е  прекратена?
Ако „да“:

 Моля представете подробности:

 Моля,  посочете  причините,  поради
които  икономическият  оператор  ще
бъде  в  състояние  да  изпълни
поръчката,  като  се  вземат  предвид

[]  Да  []  Не

 [……]

 [……]

25 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
26 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане
на  обществена  поръчка  в  националното  право,  в  обявлението  или
документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2
от Директива 2014/24/ЕС
27 Вж. националното законодателство,  съответното обявление или
документацията за обществената поръчка.



приложимите  национални  норми  и
мерки за продължаване на стопанската
дейност при тези обстоятелства28?

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор извършил ли е
тежко  професионално  нарушение29?  
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[]  Да  []  Не,

 [……]

Ако  „да“,  икономическият  оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако  „да“,  моля  опишете  предприетите
мерки: [……]

Икономическият  оператор  сключил  ли  е
споразумения с  други  икономически
оператори, насочени към  нарушаване на
конкуренцията?

Ако „да“, моля, опишете подробно:

[]  Да  []  Не

[…]

Ако  „да“,  икономическият  оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако  „да“,  моля  опишете  предприетите
мерки: [……]

Икономическият  оператор  има  ли
информация за  конфликт на интереси30,
свързан с участието му в процедурата  за
възлагане на обществена поръчка?

Ако „да“, моля, опишете подробно:

[]  Да  []  Не

[…]

Икономическият  оператор  или
свързано с него предприятие, предоставял
ли е консултантски услуги на възлагащия
орган  или  на  възложителя  или  участвал
ли е  по друг  начин в  подготовката на
процедурата  за  възлагане  на  обществена
поръчка?

Ако „да“, моля, опишете подробно:

[]  Да  []  Не

[…]

Случвало ли се  е  в  миналото  договор за []  Да  []  Не

28 Тази информация  не трябва да се дава, ако изключването на икономически
оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно
приложимото национално право  без каквато и да е възможност за дерогация,
дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
29 Ако  е  приложимо,  вж.  определенията  в  националното
законодателство,  съответното  обявление  или  в  документацията  за
обществената поръчка.
30 Както е посочено в националното законодателство, съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.



обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител  или  договор  за  концесия  на
икономическия  оператор  да  е  бил
предсрочно прекратен или да са му били
налагани обезщетения или други подобни
санкции  във  връзка  с  такава  поръчка  в
миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[…]

Ако  „да“,   икономическият  оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако  „да“,  моля  опишете  предприетите
мерки: [……]

Може  ли  икономическият  оператор  да
потвърди, че:

а)  не  е  виновен  за  подаване  на  неверни
данни при  предоставянето  на
информацията,  необходима за проверката
за липса на основания за изключване или
за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в)  може  без  забавяне  да  предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние  върху  процеса  на  вземане  на
решения  от  възлагащия  орган  или
възложителя,  да  получи  поверителна
информация,  която  може  да  му  даде
неоправдани предимства в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, или да
предостави  поради  небрежност
подвеждаща  информация,  която  може  да
окаже  съществено  влияние  върху
решенията  по  отношение  на
изключването, подбора или възлагането?

[] Да [] Не

Г:  Други  основания  за  изключване,  които  може  да  бъдат  предвидени  в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка

Специфични  национални  основания  за
изключване

Отговор:

Прилагат  ли  се  специфичните
национални  основания  за  изключване,
които  са  посочени  в  съответното
обявление  или  в  документацията  за
обществената  поръчка?
Ако  документацията,  изисквана  в

[…]  []  Да  []  Не

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на



съответното  обявление  или  в
документацията  за  поръчката  са
достъпни  по  електронен  път,  моля,
посочете:

документа):
[……][……][……][……]31

В  случай  че  се  прилага  някое
специфично  национално  основание  за
изключване,  икономическият  оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя  инициатива?  
Ако  „да“,  моля  опишете  предприетите
мерки:

[]  Да  []  Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел или раздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият  оператор  следва  да  попълни  тази  информация  само ако
възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в
документацията  за  поръчката,  посочена  в  обявлението,  че  икономическият
оператор може да се  ограничи до попълването й  в  раздел   от част ІV,  без  да
трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

Спазване на всички изисквани критерии
за подбор

Отговор:

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[] Да [] Не

А: Годност

Икономическият  оператор  следва  да  предостави  информация  само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност Отговор:

1)  Той  е  вписан  в  съответния
професионален или търговски регистър
в държавата членка, в която е установен32:
Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

[…]

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

2)  При  поръчки  за  услуги:
Необходимо ли е специално  разрешение
или  членство в  определена  организация,
за  да  може  икономическият  оператор  да

[]  Да  []  Не

Ако  да,  моля  посочете  какво  и  дали
31 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
32 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по
отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се
прилагат други изисквания, посочени в същото приложение



изпълни  съответната  услуга  в  държавата
на  установяване?  

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

икономическият  оператор  го  притежава:
[…]  []  Да  []  Не

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият  оператор  следва  да  предостави  информация  само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние Отговор:

1а) Неговият („общ“)  годишен оборот за
броя  финансови  години,  изисквани  в
съответното  обявление  или  в
документацията  за  поръчката,  е  както
следва:
и/или 
1б)  Неговият  среден годишен  оборот  за
броя  години,  изисквани  в  съответното
обявление  или  в  документацията  за
поръчката, е както следва33():

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

година:  [……]  оборот:[……][…]валута
година:  [……]  оборот:[……][…]валута
година:  [……]  оборот:[……][…]валута

(брой  години,  среден  оборот): [……],
[……][…]валута

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

2а)  Неговият  („конкретен“)  годишен
оборот в стопанската област, обхваната
от  поръчката и  посочена  в  съответното
обявление,  или  в  документацията  за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:

и/или
2б)  Неговият  среден годишен  оборот  в
областта и за броя години, изисквани в
съответното  обявление  или
документацията  за  поръчката,  е  както
следва34:

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

година:  [……]  оборот:[……][…]валута

(брой  години,  среден  оборот):  [……],
[……][…]валута

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документацията):  [……][……][……]
[……]

3)  В  случай  че  липсва  информация [……]
33 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка.
34 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка.



относно оборота (общия или конкретния)
за целия изискуем период, моля, посочете
датата, на която икономическият оператор
е учреден или е започнал дейността си:

4)  Що  се  отнася  до  финансовите
съотношения35,  посочени  в  съответното
обявление,  или  в  документацията  за
обществената  поръчка,  икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност
е, както следва:

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

(посочване  на  изискваното  съотношение
—  съотношение  между  х  и  у36 —  и
стойността):
[…],  [……]37

 (уеб адрес,  орган или служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

5)  Застрахователната  сума  по  неговата
застрахователна  полица  за  риска
„професионална  отговорност“ възлиза
на:

Ако  съответната  информация  е  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

[……],[……][…]валута

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

6)  Що  се  отнася  до  другите
икономически  или  финансови
изисквания, ако има такива, които може
да  са  посочени  в  съответното  обявление
или  в  документацията  за  обществената
поръчка,икономическият  оператор
заявява, че:

Ако  съответната  документация,  която
може да е била посочена в съответното
обявление  или  в  документацията  за
обществената   поръчка,  е  достъпна  по
електронен път, моля, посочете:

[…]

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документацията): [……][……][……]
[……]

В: Технически и професионални способности

Икономическият  оператор  следва  да  предостави  информация  само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически  и  професионални
способности

Отговор:

1а)  Само  за  обществените  поръчки  за
строителство:
През  референтния  период38

икономическият  оператор  е  извършил

Брой години (този  период е  определен  в
обявлението  или  документацията  за
обществената поръчка):  [……]

35 Например съотношението между активите и пасивите.
36 Например съотношението между активите и пасивите.
37 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



следните  строителни  дейности  от
конкретния вид:

Ако  съответните  документи  относно
доброто изпълнение и резултат от най-
важните  строителни  работи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

Строителни работи:  [……]

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

1б)  Само  за  обществени  поръчки  за
доставки  и  обществени  поръчки  за
услуги:
През  референтния  период39

икономическият  оператор  е  извършил
следните  основни  доставки  или  е
предоставил  следните  основни  услуги
от  посочения  вид: При  изготвяне  на
списъка, моля, посочете сумите, датите и
получателите,  независимо  дали  са
публични или частни субекти40:

Брой години (този  период е  определен  в
обявлението  или  документацията  за
обществената поръчка): [……]

Описание Суми Дати Получат
ели

2)  Той  може  да  използва  следните
технически лица или  органи41,  особено
тези,  отговарящи  за  контрола  на
качеството:

При  обществените  поръчки  за
строителство  икономическият  оператор
ще може да използва технически лица или
органи при извършване на строителството:

[……]

[……]

3)  Той  използва  следните  технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а  съоръженията за проучване
и изследване са както следва:

[……]

4)  При изпълнение  на  поръчката  той  ще
бъде  в  състояние  да  прилага  следните
системи  за  управление  и  за
проследяване на веригата на доставка:

[……]

5) За комплексни стоки или услуги или,
по  изключение,  за  стоки  или  услуги,
които са със специално предназначение:
Икономическият оператор  ще позволи ли
извършването  на  проверки42 на  неговия

[] Да [] Не

38 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да
приемат опит отпреди повече от пет години.
39 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да
приемат опит отпреди повече от три години.
40 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва
да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
41 За  техническите  лица  или  органи,  които  не  са  свързани  пряко  с
предприятието  на  икономическия  оператор,  но  чийто  капацитет  той  използва
съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.



производствен  или  технически
капацитет и,  когато  е  необходимо,  на
средствата за проучване и изследване, с
които  разполага,  както  и  на  мерките  за
контрол на качеството?

6)  Следната  образователна  и
професионална  квалификация се
притежава от:

а)  доставчика  на  услуга  или  самия
изпълнител,  и/или (в  зависимост  от
изискванията,  посочени  в  обявлението,
или  в  документацията  за  обществената
поръчка)

б) неговия ръководен състав:

a)[……]

б) [……]

7)  При  изпълнение  на  поръчката
икономическият  оператор  ще  може  да
приложи следните  мерки за управление
на околната среда:

[……]

8) Средната  годишна  численост  на
състава на  икономическия  оператор  и
броят  на   ръководния  персонал  през
последните три години са, както следва:

Година,  средна  годишна  численост  на
състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година,  брой  на  ръководните  кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

9)  Следните  инструменти,  съоръжения
или техническо оборудване ще бъдат на
негово  разположение  за  изпълнение  на
договора:

[……]

10)  Икономическият  оператор
възнамерява евентуално да възложи на
подизпълнител43 изпълнението  на
следната част (процентно изражение) от
поръчката:

[……]

11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият  оператор  ще  достави
изискваните мостри, описания или снимки
на  продуктите,  които  не  трябва  да  са

[…]  []  Да  []  Не

42 Проверката се  извършва от  възлагащия орган или,  при съгласие от негова
страна,  от  негово  име от  компетентен  официален орган на държавата,  в  която  е
установен доставчикът на стоки или услуги;
43 Ако икономическият оператор   е решил   да възложи подизпълнението на част
от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част,
моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.



придружени  от  сертификати  за
автентичност.
Ако  е  приложимо,  икономическият
оператор  декларира,  че  ще  осигури
изискваните сертификати за автентичност.
Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

 []  Да[]  Не  

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият  оператор  може  ли  да
представи  изискваните  сертификати,
изготвени  от  официално  признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите,  които  могат  да  бъдат  ясно
идентифицирани  чрез  позоваване  на
технически спецификации или стандарти,
посочени  в  обявлението  или  в
документацията  за  поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

[]  Да  []  Не

[…]

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият  оператор  следва  да  предостави  информация  само когато
стандартите  за  осигуряване  на  качеството  и/или  стандартите  за  екологично
управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението
или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти  за  осигуряване  на
качеството и стандарти за екологично
управление

Отговор:

Икономическият оператор ще може ли да
представи  сертификати,  изготвени  от
независими  органи  и  доказващи,  че
икономическият  оператор  отговаря  на
стандартите  за  осигуряване  на
качеството,  включително  тези  за
достъпност  за  хора  с  увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви  други  доказателства  относно
схемата  за  гарантиране  на  качеството
могат  да  бъдат  представени:
Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

[]  Да  []  Не

[……]  [……]

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор ще може ли да []  Да  []  Не



представи  сертификати,  изготвени  от
независими  органи,  доказващи,  че
икономическият  оператор  отговаря  на
задължителните  стандарти  или  системи
за  екологично  управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви  други  доказателства  относно
стандартите  или  системите  за
екологично  управление могат  да  бъдат
представени:

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

[……]  [……]

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият  оператор  следва  да  предостави  информация  само  когато
възлагащият  орган  или  възложителят  е  посочил  обективните  и
недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с
цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на
оферти  или  за  провеждане  на  диалог.  Тази  информация,  която  може  да  бъде
съпроводена  от  изисквания  относно  видовете  сертификати  или  форми  на
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени,
се  съдържа  в  съответното  обявление  или  в  документацията  за  обществената
поръчка,  посочена  в  обявлението.  Само при  ограничени процедури,  състезателни
процедури  с  договаряне,  процедури  за  състезателен  диалог  и  партньорства  за
иновации:
Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя Отговор:

Той  изпълнява целите  и
недискриминационните  критерии  или
правила,  които  трябва  да  бъдат
приложени,  за  да  се  ограничи  броят  на
кандидатите  по  следния  начин:
В  случай,  че  се  изискват   някои
сертификати  или  други  форми  на
документални  доказателства,  моля,
посочете  за  всеки  от  тях,  дали
икономическият  оператор  разполага  с
изискваните документи:

Ако  някои  от  тези  сертификати  или
форми  на  документални  доказателства
са  на  разположение  в  електронен
формат44,  моля,  посочете  за  всички от
тях:

[……]

[…]  []  Да  []  Не45

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документацията): [……][……][……]
[……]46

Част VI: Заключителни положения
44 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
46 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна
и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на
неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да
представи  указаните сертификати и  други  форми на  документални  доказателства,
освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи
чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка,
която е достъпна безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят
вече притежава съответната документация.

Долуподписаният  дава  официално  съгласие  [посочете  възлагащия  орган  или
възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и]
от  настоящия  Единен  европейски  документ  за  обществени  поръчки  за  целите  на
[посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка
към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

[дата, място] ПОДПИС
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелства по смисъла на
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици 

От ...........................................................................................................................................

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер  на  регистрация  в  съответната  държава  [.................…],
представлявано
от:  ..............................................................................................................................................

[трите имена]
в качеството на ............................................................................................................................

[длъжност, или друго качество]

участник в процедура публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с
предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект

47 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на
възлагащия  орган  или  на  възложителя  да  го  направи.  Когато  се  изисква,  това  трябва  да  бъде
съпроводено от съответното съгласие за достъп. 
48 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от
Директива 2014/24/ЕС



„Рехабилитация  на  водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област
Велико  Търново“  по   две  обособени  позиции” за  Обособена  позиция  №
….............................…….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният  от  мен  участник  е  регистриран  в  юрисдикция  с
преференциален данъчен режим, а именно: .................................

1. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в
юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим  /ненужното  се  зачертава/,  а
именно: ............................

2. Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. ...... от
Закона  за  икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани  в
юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица  и  техните
действителни собственици.

4.  Запознат  съм  с  правомощията  на  възложителя  по  чл.  6,  ал.  4  от  Закона  за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица  и  техните  действителни
собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

* т.3  се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим или е  свързано с лица,  регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим.
Дата: ...........2016 г. Декларатор: ................................

                                                                                        (подпис)



ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/
ата: ......................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН  ........................................,  постоянен
адрес ................................................................................................

гражданство  .......................................,документ  за
самоличност ..........................................................

В качеството ми на законен представител (пълномощник) на ...............................................

вписано  в  регистъра
при .................................................................................................................................

участник в процедура публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с
предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект
„Рехабилитация  на  водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област
Велико  Търново“  по   две  обособени  позиции” за  Обособена  позиция  №
….............................…….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

действителен  собственик  по  смисъла на  чл.  6,  ал.  2  ЗМИП във връзка  с  чл.  3,  ал.  5
ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните
физически лица: 

1. .......................................................................................... (име, презиме, фамилия)

ЕГН ........................................, постоянен адрес ...............................................................

гражданство ......................................, документ за самоличност ...................................

2. .......................................................................................... (име, презиме, фамилия)

ЕГН ........................................, постоянен адрес ...............................................................

гражданство ......................................, документ за самоличност ...................................

*  добавят  се  допълнително  редове  в  зависимост  от  броя  лица-  действителни
собственици

Известна  ми е  наказателната  отговорност  по чл.  313 от  Наказателния  кодекс  за
деклариране на неверни обстоятелства. 

Дата: ...........2016 г. Декларатор: ................................     

                                                                                                                            (подпис)



ОБРАЗЕЦ № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА 

с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект

„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област

Велико Търново“  по  две обособени позиции”

по Обособена позиция № ………………

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва)

От  ..............[наименование  на
участника]...................................................................................................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 
със седалище и адрес на управление [.......................................................................................
…], и адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…], 
телефон за контакт [................…], факс [...........…], електронна поща [...................................
…],
банкова сметка: [.................................................................................…],
представлявано
от: ..............................................................................................................................................

[трите имена]
в  качеството
на .....................................................................................................................................................
..

[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в
процедурата,  удостоверявам  и  потвърждавам,  че  представляваният  от  мен  участник
отговаря  на  изискванията  и  условията,  посочени  в  документацията  за  участие  в
процедура с предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги
по проект  „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол,
област  Велико  Търново“  по   две  обособени  позиции” за  Обособена  позиция  №
……………………………………………..….

Предложението ни за изпълнение на поръчката е в съответствие с Техническата
спецификация, и изискванията на възложителя за обособената позиция.

/Участникът прави описание на етапите, необходими за извършване на дейностите от
Техническата спецификация за всяка от обособените позиции; Посочва на конкретните
видове  документи,  които  ще  бъдат  изготвени  при  изпълнение  на  дейностите,
включително отчетни такива; Предложение за организиране на работата на ключовия
екип; Разпределяне на отговорностите и действията на ключовия екип; Координация и
съгласуване  на  различните  действия  в  ключовия  екип,  Методи  за  осъществяване  на
комуникация  с  възложителя  и  останалите  изпълнители  на  проекта  (само  за  ОП2);
Координация  и  съгласуване  на  различните  действия  между  ключовия  екип  и
възложителя. ( до 30 стр.)/



Гарантираме, че ще отстраняваме всички констатирани от Възложителя пропуски
и/или  несъответствия  в  изготвените  от  нас  документи  в  процеса  на  изпълнение  на
обществената поръчка/договора, в срок  до 5 (пет) работни дни,  считано от датата на
писменото уведомяване за това. 

Съгласни  сме  да  допълним  и/или  коригираме  изготвените  от  нас  документи,  в
случай че бъдат върнати от одобряващите или съгласуващите органи - в съответствие с
техните предписания, без допълнително заплащане от страна на Възложителя.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на
Възложителя,  Техническите  спецификации,  изискванията  по  Програма  за  развитие  на
селските  райони  2014-2020г.  -  Мярка  7  „Основни  услуги  и  обновяване  на  селата  в
селските райони”, Подмярка 7.2.  и към всички действащи нормативни актове, които се
отнасят до изпълнението на поръчката.

Гарантираме,  че  сме  в  състояние  да  изпълним  качествено  поръчката  в  пълно
съответствие  с  горепосоченото  предложение,  изискванията  на  възложителя  и
представения проект на договор.

Дата: ...........2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:  ....................…………….
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 7



Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

(по обособена позиция № ……..)

(Посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, за която се участва)

От  ..............[наименование  на
участника]...................................................................................................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 
представлявано
от: ..............................................................................................................................................

[трите имена]
в  качеството
на .....................................................................................................................................................
..

[длъжност, или друго качество]

участник в процедура публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с
предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект
„Рехабилитация  на  водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област
Велико  Търново“  по   две  обособени  позиции” за  Обособена  позиция  №
….............................…….

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Запознат/а  съм с  проекта  на  договор за  възлагане  на  обществената  поръчка  за
обособена  позиция  №  ……,  приемам  го  без  възражения  и  ако  участникът,  когото
представлявам,  бъде  определен  за  изпълнител,  ще  сключа  договора  изцяло  в
съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения
срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ...........2016 г. Декларатор: ................................

                                                                                        (подпис)



ОБРАЗЕЦ № 8

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

(по обособена позиция № ……..)

(Посочва се номерът на обособената позиция, за която се участва)

От  ..............[наименование  на
участника]...................................................................................................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 
представлявано
от: ..............................................................................................................................................

[трите имена]
в  качеството
на .....................................................................................................................................................
..

[длъжност, или друго качество]

участник в процедура публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с
предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект
„Рехабилитация  на  водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област
Велико  Търново“  по   две  обособени  позиции” за  Обособена  позиция  №
….............................…….

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на
нашата оферта да бъде .................  (.......................................)  месеца, считано от крайния
срок за получаване на офертите

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ...........2016 г. Декларатор: ................................

                                                                                        (подпис)



ОБРАЗЕЦ № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки

От  ..............[наименование  на
участника]...................................................................................................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 
представлявано
от: ..............................................................................................................................................

[трите имена]
в  качеството
на .....................................................................................................................................................
..

[длъжност, или друго качество]

участник в процедура публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с
предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект
„Рехабилитация  на  водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област
Велико  Търново“  по   две  обособени  позиции” за  Обособена  позиция  №
….............................…….

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част
„………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с
оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.

*Участниците  не  могат да  се  позовават на  конфиденционалност по  отношение  на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Дата: ...........2016 г. Декларатор: ................................

                                                                                        (подпис)



ОБРАЗЕЦ № 10

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл.101, ал.11 от ЗОП

От  ..............[наименование  на
участника]...................................................................................................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 
представлявано
от: ..............................................................................................................................................

[трите имена]
в  качеството
на .....................................................................................................................................................
..

[длъжност, или друго качество]

участник в процедура публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с
предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект
„Рехабилитация  на  водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област
Велико  Търново“  по   две  обособени  позиции” за  Обособена  позиция  №
….............................…….

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представлявания от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13 и 14
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ...........2016 г. Декларатор: ................................

                                                                                        (подпис)



ОБРАЗЕЦ № 11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект

„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област

Велико Търново“  по  две обособени позиции”

по Обособена позиция № ………………

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва)

От  ..............[наименование  на
участника]...................................................................................................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 
със седалище и адрес на управление [.......................................................................................
…], и адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…], 
телефон за контакт [................…], факс [...........…], електронна поща [...................................
…],
банкова сметка: [.................................................................................…],
представлявано
от: ..............................................................................................................................................

[трите имена]
в  качеството
на .....................................................................................................................................................
..

[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, Ви представям нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
обществена  поръчка  с  предмет:  „Избор  на  изпълнител  за  осъществяване  на
консултантски услуги по проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от
община Сухиндол, област Велико Търново“  по  две обособени позиции” за Обособена
позиция № ……….

Предлагаме  обща  цена  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  в  размер  на
…………………  лв.  (…………………………  -  словом)  без  ДДС,
съответно…………………… лв. (…………………………… - словом) с ДДС.

В  предлаганата  от  нас  цена  са  включени  всички  разходи  за  изпълнение  на
поръчката.

Потвърждавам, че предложената от нас цена за изпълнение на дейностите, предмет
на настоящата обществена поръчка е окончателна и не подлежи на промяна,  освен в
следните случаи:

1) По приложимите случаи съгласно Закона за обществените поръчки;

2) При одобрение на съответния проект и сключване на договор за отпускане на
финансова  помощ,  Държавен  фонд  „Земеделие“  редуцира  размера  на
възнаграждението на дейността, което обстоятелство ще намери отражение в



таблицата  с  одобрените  разходи  към  договора  за  отпускане  на  финансова
помощ  или  Сключване  на  допълнително  споразумение  между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Държавен фонд „Земеделие“ към договор за отпускане на
финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението
по  дейността,  което  обстоятелство  намери  отражение  в  таблицата  с
одобрените разходи към допълнителното споразумение.

3) В случай на неверифициране на разход, извършен по предмета на договора по
вина  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  цената  на  договора  се  коригира  с  размера  на
неверифицирания  разход.  В случай,  че  посочения  неверифициран  разход  е
разплатен  по  договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
връщане на получената, но неверифицирана сума.

Съгласен съм, че плащане за изпълнение на дейността  се дължи единствено и само
при  сключен  договор  за  отпусната  финансова  помощ  между  община  Сухиндол  и
Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на съответния проект. 

Съгласен  съм,  в  случай,  че  финансиращият  орган  одобри  суми  по-малки  от
посочената в договора, да ни бъде изплатено възнаграждение в размер до одобрените от
финансиращия орган суми.

В  случай  на  получен  в  община  Сухиндол  отказ  от  Управляващ  орган  за
финансиране  на  проектното  предложение/проект,  няма  да  претендирам  заплащане,
обезщетение  за  вреди,  неустойки и пропуснати  ползи,  както  и  други обезщетения  от
какъвто и да било характер или предмет.

Декларирам,  че  съм  съгласен  заплащането  да  става  при  условията  и  клаузите,
залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

Дата: ...........2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:  ....................…………….
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

РАЗДЕЛ 4.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОП 1 

Д О Г О В О Р
№ .................. / .................. 2016 г.

Днес, .................  2016 г. в гр.Сухиндол, 

ОБЩИНА СУХИНДОЛ, с адрес: гр.Сухиндол, област В. Търново, ул. „Росица” № 106,
ЕИК по БУЛСТАТ: 000133997, представлявана от инж. Пламен Димитров Чернев - кмет
и Полина Бориславова Денева – директор на дирекция „ФБЧР”, наричани за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и



.........………………,  БУЛСТАТ/ЕИК,  седалище     и     адрес     на      управление     гр.
……………..,      ул.     „……………“     №      …., представлявано от  …………………………
–    ……………,    от    друга    страна, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение  на
влязло в сила Решение № .......  от .................2016. г. на Кмета на община  Сухиндол, в
качеството му на възложител по смисъла на ЗОП и в резултат на проведена процедура
публично състезание по реда на Глава  двадесет  и пета,  Раздел  II от ЗОП, се сключи
настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.  (1).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  срещу
възнаграждение и при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1 към настоящия договор), Техническото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към настоящия договор) и Ценово предложение
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (Приложение  №  3  към  настоящия  договор),  да  предостави
консултантски  услуги,  свързани  с  подготовката,  изготвянето  и  окомплектоването  на
проектно  предложение  на  община  Сухиндол по  подмярка  7.2.  „Инвестиции  в
създаването,  подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  по  мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 (2).  Обхватът на  предмета  на  договора се  състои в изпълнението на  следната
дейност:

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката, изготвянето и
окомплектоването  на  проектно  предложение  на  община  Сухиндол по  проект
„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол“, финансиран по
ПРСР 2014 – 2020 г.

(3). Изпълнението на дейностите се осъществява при спазване на изискванията и
условията  на  Техническата  спецификация,  Техническото  и  Ценовото  предложение  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4).  За  изпълнението  на  дейността  и/или  под-дейност  със  задачи  по  нея  или
предаването на документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват
протоколи.  Окончателното изпълнение на предмета  на договора,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверяват чрез двустранно подписан протокол.

(5).  Дейностите  от  настоящия  договор  ще  бъдат  изпълнявани  при  условия  на
отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП. В случай на получен в община Сухиндол
отказ  за  финансиране  на  проектното  предложение/проект  или  неодобрен  разход  за
дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане, обезщетение за вреди,
неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било характер
или предмет.

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.  2.  (1).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  възнаграждение  за
изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор в размер както следва:
........................................... лв. ( .........................  лева) без ДДС,  съответно  ........................

лв. ( ............................. лева) с ДДС.

(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;

- При одобрение на съответния проект и сключване на договор за отпускане на
финансова  помощ,  Държавен  фонд  „Земеделие“  редуцира  размера  на
възнаграждението по дейността, което обстоятелство ще намери отражение в
таблицата  с  одобрените  разходи  към  договора  за  отпускане  на  финансова
помощ  или  Сключване  на  допълнително  споразумение  между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Държавен фонд „Земеделие“ към договор за отпускане на
финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението
по отделните дейности, което обстоятелство намери отражение в таблицата с
одобрените разходи към допълнителното споразумение.

- В случай на неверифициране на разход, извършен по предмета на договора по
вина  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  цената  на  договора  се  коригира  с  размера  на
неверифицирания  разход.  В случай,  че  посочения  неверифициран  разход  е
разплатен  по  договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
връщане на получената, но неверифицирана сума.

Чл. 3. (1). Заплащането на цената по чл. 2, ал. 1  се извършва, както следва:

1.  Авансово  плащане:  Плащане  в  размер  на  50%  от  предложената  цена  за
изпълнение  на  дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни,  след  получено
Авансово плащане по подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на
финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от изпълнителя.

2. Окончателно плащане:  Плащане в размер на 50% от предложената цена за
изпълнение  на  дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни  след  приемане  с
двустранно  подписан  констативен  протокол  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  всички  дейности  по
изпълнение на  проекта,  в т.ч.  окомплектоване на заявление за подпомагане и издадена
фактура от изпълнителя. 
 (2). Плащане за дейностите  по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се дължи единствено и
само при сключен договор за отпусната финансова помощ между община  Сухиндол и
Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на съответния проект. В случай на получен
в община  Сухиндол отказ  от  Управляващ орган  за  финансиране  на  дадено  проектно
предложение/проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждението по чл. 3, ал. 1, по-
горе,  като  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  да  претендира  заплащане,  обезщетение  за
вреди, неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било
характер или предмет.

 (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
докажат, че разходът е правомерен.
(8).  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и подизпълнителя. В случай, че проектното предложение не бъде одобрено от ДФЗ и не
бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на проектното
предложение/проекта  от  Държавен  фонд  „Земеделие“  Дейността  за  съответния
неодобрен  проект  няма  да  се  изпълняват  и  двете  страни  (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ)  не  дължат  на  подизпълнителя  заплащане,  обезщетение  за  вреди,
неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било характер
или  предмет,  които  са  в  обхвата  на  проекта,  за  който  липсва  сключен  договор  за
отпусната финансова помощ.

РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.  4.  (1).  Изготвянето  на  Заявлението  за  подпомагане  и  окомплектоването  на
необходимите документи по проектното предложения ще се извършва след датата  на
получено от Изпълнителя, уведомление/известие/възлагателно писмо от Възложителя за
стартиране изпълнението на дейноста. 
(2). Срокът за изпълнение е до 40 (четиридесет) календандарни дни от възлагането, но не
по  -  късно  от  10  (десет)  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 2014-2020 г.”.

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
- да  извърши  възлагане  на  конкретна  дейност,  чрез  уведомление/  известие/

възлагателно писмо, в разумен срок след подписване на настоящия договор;
- да  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължимото  му  по  настоящия  договор 

възнаграждение в указания срок;
- да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и 

данни, необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;
- да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за 

изпълнение на настоящия договор;
  5. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
- Да  проверява  изпълнението  на  този  договор  по  всяко  време,  по  начин,  не

затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа

във всеки един момент;
- Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  гарантира  конфиденциалност  при  използването  на
предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на
трети  лица,  освен,  ако  тези  трети  лица  имат  законово  основание  за  получаването  на



документите.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
6. да извърши възложените дейности в сроковете, съгласно условията в чл. 4 на

настоящия договор;
7. да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени

му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа;
8. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на

предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване;
9.  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 2014-2020 г.;

7. 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.

8. 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
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.

12. да сключи договор/договори за  подизпълнение с посочените в офертата  му
подизпълнители (ако има такива) и да предостави на възложителя копие на договора за
подизпълнение в срок до 3 дни от сключването на договора.

13. да изпълнява 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.  8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  без  предварителното  писмено  съгласие  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 7, т. 6, да разкрива по какъвто и да е начин и
под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с
изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители
(ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само
в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.



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 3
(три) на сто от стойността на договора без ДДС, равна на .......... /............. . / лв.

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена
по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3).  При  точно  и  пълно  изпълнение  на  договора,  гаранцията  за  изпълнение  се
възстановява  в  рамките  на  30  (тридесет)календарни  дни  след  окончателното
приемане/удостоверяване  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  извършената  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
работа по договора с протокол.
(4).  В  случай  на  некачествено,  непълно  или  лошо  изпълнение  от  страна  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията  до отстраняване на
констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание получен отказ
за финансиране и на проекта 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.

(5). 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.

(6).  В случай  на  представена  банкова  гаранция  или  застраховка  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване
на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.
(7). Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания
по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им 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 2,  т.  27 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.
(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 2, т. 27 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    и   т.   4,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

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 по-горе, както и
натрупани лихви, глоби и неустойки,  ако има такива следва да бъдат възстановени в
срока по чл. 15, ал. 2 по-горе от договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
следната банкова сметка:
Банка: .........................................................

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 16. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
 При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора

с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
 При  констатирани  нередности  или  възникнал  конфликт  на  интереси  с

изпращане  на  едностранно  писмено  предизвестие  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 От всяка от страните с едностранно писмено уведомление, в случай на получен
в община Сухиндол отказ от ДФЗ за финансиране на проектното предложение/проект и
неподписване на договор за отпускане на финансова помощ между община Сухиндол и
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  едностранно  да  прекрати  настоящия  договор  без
предизвестие, 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.

 С едностранно писмено уведомление без предизвестие от всяка от страните,
при условията на чл. 114 от ЗОП. 

(2).  Настоящият договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или при
настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 4 по-горе.

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 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,  чрез  водене  на  преговори,  а  при  невъзможност  за  постигане  на
съгласие,  същите  ще  бъдат  отнесени  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.

Чл. 19. Неразделна част от настоящия договор са следните Приложения:

1. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;

2. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 2;

3. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3;

Чл.  20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  определят  следните:  адреси  за
кореспонденция,  отговорни  лица  и  банкови  сметки,  свързани  с  изпълнението  на
настоящия договор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА СУХИНДОЛ ………………………………
Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция:
гр./с.  .................................... ………………………………
ул. „............................” № .... ……………………………… 
тел.: ...................................... тел.: ………………………...
факс: .................................... факс: ……………………….
e-mail: .................................. e-mail: ................................
Отговорно лице: Отговорно лице:
…………име, фамилия……
……………длъжност……… 

…………име, фамилия……
……………длъжност………

Банкова сметка, от която ще се извършват 
плащанията по договора:

Банкова сметка, по която ще се извършват 
плащанията по договора:

IBAN: …………………………… IBAN: ……………………….

BIC: ……………………………... BIC: …………………………
Банка: …………………………… Банка: ………………………

При промяна  на  данните,  посочени  по-горе,  всяка  от  страните  е  длъжна  да  уведоми

mailto:obshtinavr@b-trust.org


другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Кмет на Община ………………………..
Сухиндол            ……………………..

            инж.Пламен Чернев /………………………/
         

Директор на дирекция
“ФБЧР”    …………………..

   Полина Денева

РАЗДЕЛ 4.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ОП 2 

Д О Г О В О Р
№ .................. / .................. 2016 г.

Днес, .................  2016 г. в гр.Сухиндол, 

ОБЩИНА СУХИНДОЛ, с адрес: гр.Сухиндол, област В. Търново, ул. „Росица” № 106,
ЕИК по БУЛСТАТ: 000133997, представлявана от инж. Пламен Димитров Чернев - кмет
и Полина Бориславова Денева – директор на дирекция „ФБЧР”, наричани за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

.........………………,  БУЛСТАТ/ЕИК,  седалище     и     адрес     на      управление     гр.
……………..,      ул.     „……………“     №      …., представлявано от  …………………………
–    ……………,    от    друга    страна, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение  на
влязло в сила Решение № ....... от .................2016. г. на Кмета на Община Сухиндол, в
качеството му на възложител по смисъла на ЗОП и в резултат на проведена процедура
публично състезание по реда на Глава  двадесет  и пета,  Раздел  II от ЗОП, се сключи
настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение
и при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(Приложение  №  1  към  настоящия  договор),  Техническото  предложение  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към настоящия договор) и Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (Приложение  №  3  към  настоящия  договор),  да  предостави
консултантски  услуги,  свързани  с  управление  на  проект  на  община  Сухиндол,
финансирани   по  подмярка  7.2.  „Инвестиции  в  създаването,  подобряването  или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.

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

Предоставяне  на  консултантски  услуги,  свързани  с  управление  на   проект
„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол“, финансиран по
ПРСР 2014-2020; 

 (3).  Изпълнението на всяка една от дейностите се осъществява при спазване на
изискванията  и  условията  на  Техническата  спецификация,  Техническото  и  Ценово
предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4).  За изпълнението на конкретна дейност и/или под-дейност със задачи по нея
или  предаването  на  документи  по  същата,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
подписват  протоколи.  Окончателното  изпълнение  на  предмета  на  договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  удостоверяват  чрез  двустранно  подписан
протокол.

(5).  Дейностите  от  настоящия  договор  ще  бъдат  изпълнявани  при  условия  на
отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП. 

(6). Дейностите от настоящия договор следва да бъдат изпълнени единствено и
само  в  случай  на  сключване  на  договор  за  отпускане  на  финансова  помощ  между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  Държавен  фонд  „Земеделие”  –  Разплащателна  агенция,  както  и
получено  финансиране  от  страна  на  финансиращия  орган,  и  само  до  размера  на
одобреното  финансиране  за  съответната  дейност.  В  случай  на  получен  в  община
Сухиндол отказ за финансиране на дадено проектно предложение/проект или неодобрен
разход за дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане, обезщетение
за вреди, неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било
характер или предмет.

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.  2.  (1).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  възнаграждение  за
изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор в размер както следва:
.................................................... лв. ( ....................... лева) без ДДС, съответно................. лв. 

( ...................................... лева) с ДДС;

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

1) По приложимите случаи съгласно Закона за обществените поръчки;

2) При одобрение на съответния проект и сключване на договор за отпускане на
финансова  помощ,  Държавен  фонд  „Земеделие“  редуцира  размера  на
възнаграждението  по  отделните  дейности,  което  обстоятелство  ще  намери
отражение  в  таблицата  с  одобрените  разходи  към  договора  за  отпускане  на



финансова  помощ  или  Сключване  на  допълнително  споразумение  между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  Държавен фонд „Земеделие“  към договор за  отпускане  на
финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението по
отделните  дейности,  което  обстоятелство  намери  отражение  в  таблицата  с
одобрените разходи към допълнителното споразумение.

3) В случай на неверифициране на разход, извършен по предмета на договора по
вина  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  цената  на  договора  се  коригира  с  размера  на
неверифицирания  разход.  В  случай,  че  посочения  неверифициран  разход  е
разплатен по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на
получената, но неверифицирана сума.

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

1. Авансово плащане: Плащане в размер на 50% от предложената цена за изпълнение на
Дейностите, платима в срок до 15 календарни дни, след получено Авансово плащане по
подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по
съответния проект и издадена фактура от изпълнителя.

2.  Окончателно  плащане:  Плащане  в  размер  на  50%  от  предложената  цена  за
изпълнение  на  Дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни  след  приемане  с
двустранно подписан констативен    протокол    от    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ    на    всички    дейности
по    изпълнение    на  проекта,  в  т.ч.  и  подготовката  и  окомплектоване  на  искане  за
окончателно  плащане  по  Договора  за  безвъзмездна  финансова  помощ  за  проекта  и
издадена фактура от изпълнителя.

(2).  Плащане за съответната дейност  по чл. 2,  ал.  1 от настоящия договор се дължи
единствено и само при сключен договор за отпусната финансова помощ между община
Сухиндол и Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на съответния проект. В случай
на получен в община  Сухиндол отказ от Управляващ орган за финансиране на дадено
проектно предложение/проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждението по чл. 3,
ал. 1, по-горе, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане, обезщетение
за вреди, неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било
характер или предмет.
 (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
докажат, че разходът е правомерен.
(8).  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и подизпълнителя. В случай, че проектното предложение не бъде одобрено от ДФЗ и не



бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на проектното
предложение/проекта  от  Държавен  фонд  „Земеделие“  Дейността  за  съответния
неодобрен  проект  няма  да  се  изпълняват  и  двете  страни  (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ)  не  дължат  на  подизпълнителя  заплащане,  обезщетение  за  вреди,
неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било характер
или  предмет,  които  са  в  обхвата  на  проекта,  за  който  липсва  сключен  договор  за
отпусната финансова помощ.

РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 4. (1). Изпълнението на Дейностите по ал.2 на  чл. 1 от настоящия договор, започва
след датата на получено от Изпълнителя, уведомление/известие/ възлагателно писмо от
страна на  Възложителя за стартиране на изпълнението. 
(2). Срокът за изпълнение на Дейностите по ал.2 на  чл. 1 от настоящия договор е  36
(тридесет и шест) месеца от възлагане, в т.ч. до датата на внасяне на искане/заявка за
окончателно плащане по финансирания проект, но не по-късно от 15.09.2023 г.

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
 да  извърши  възлагане  на  конкретна  дейност,  чрез  уведомление/  известие/

възлагателно писмо, в разумен срок след сключване на договори за отпусната финансова
помощ  между  Община  Пирдоп  и  Държавен  фонд  „Земеделие“  за  финансирането  на
проектите;

 да  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължимото  му  по  настоящия  договор 
възнаграждение в указания срок;

 да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и 
данни, необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

 да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за 
изпълнение на настоящия договор;

 да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

Чл. 6. (1). 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.
(2).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  гарантира  конфиденциалност  при  използването  на
предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на
трети  лица,  освен,  ако  тези  трети  лица  имат  законово  основание  за  получаването  на
документите.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши възложените дейности в сроковете, 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 2014-2020 г.;

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
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.

12. да сключи договор/договори за  подизпълнение с посочените в офертата  му
подизпълнители (ако има такива) и да предостави на възложителя копие на договора за
подизпълнение в срок до 3 дни от сключването на договора.

13. да изпълнява 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.  8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  без  предварителното  писмено  съгласие  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите по чл. 7, т. 6, да разкрива по какъвто и да е начин и
под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с
изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители
(ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само
в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

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 3
(три) на сто от стойността на договора без ДДС, равна на .......... /............. . / лв.

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена
по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3).  При  точно  и  пълно  изпълнение  на  договора,  гаранцията  за  изпълнение  се
възстановява  в  рамките  на  30  (тридесет)  календарни  дни  след  окончателното
приемане/удостоверяване  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  извършената  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
работа по договора с протокол.
(4).  В  случай  на  некачествено,  непълно  или  лошо  изпълнение  от  страна  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията  до отстраняване на
констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание получен отказ
за финансиране и на проекта 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.
(5). 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.

(6).  В случай  на  представена  банкова  гаранция  или  застраховка  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване
на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.
(7). Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания
по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им 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 2,  т.  27 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.
(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 2, т. 27 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    и   т.   4,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

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 по-горе, както и
натрупани лихви, глоби и неустойки,  ако има такива следва да бъдат възстановени в
срока по чл. 15, ал. 2 по-горе от договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
следната банкова сметка:
Банка: .........................................................

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.

4.  От  всяка  от  страните  с  едностранно  писмено  уведомление,  в  случай  на
получен  в  община  Сухиндол отказ  от  ДФЗ  за  финансиране  на  проектното
предложение/проект  и  неподписване  на  договор  за  отпускане  на  финансова  помощ
между община Сухиндол и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  едностранно  да  прекрати  настоящия  договор  без
предизвестие, 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.

6.  С едностранно писмено уведомление без предизвестие от всяка от страните,
при условията на чл. 114 от ЗОП. 

(2).  Настоящият договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4 или при
настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 4 по-горе.

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 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,  чрез  водене  на  преговори,  а  при  невъзможност  за  постигане  на
съгласие,  същите  ще  бъдат  отнесени  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.

Чл. 19. Неразделна част от настоящия договор са следните Приложения:

4. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;

5. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 2;

6. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3;

Чл.  20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  определят  следните:  адреси  за
кореспонденция,  отговорни  лица  и  банкови  сметки,  свързани  с  изпълнението  на
настоящия договор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА СУХИНДОЛ ………………………………
Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция:
гр./с.  .................................... ………………………………
ул. „............................” № .... ……………………………… 
тел.: ...................................... тел.: ………………………...
факс: .................................... факс: ……………………….
e-mail: .................................. e-mail: ................................
Отговорно лице: Отговорно лице:
…………име, фамилия……
……………длъжност……… 

…………име, фамилия……
……………длъжност………

Банкова сметка, от която ще се извършват 
плащанията по договора:

Банкова сметка, по която ще се извършват 
плащанията по договора:

IBAN: …………………………… IBAN: ……………………….

BIC: ……………………………... BIC: …………………………
Банка: …………………………… Банка: ………………………

При промяна  на  данните,  посочени  по-горе,  всяка  от  страните  е  длъжна  да  уведоми
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Кмет на Община ………………………..
Сухиндол            ……………………..

mailto:obshtinavr@b-trust.org


            инж.Пламен Чернев /………………………/
    
Директор на дирекция
“ФБЧР”    …………………..

   Полина Денева

РАЗДЕЛ 5.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1.  Възложител  на  настоящата  процедура  „публично  състезание”  за  избор  на

изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и пета, Раздел II
от Закона за обществените поръчки, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП е Кмета на община
Сухиндол.

Община Сухиндол е с административен адрес: гр.  Сухиндол., ул. „Росица“ № 106,
ПК 5240, тел.: 061362912, Факс: 061055999, е-mail: obsuhindol  @  abv  .  bg  ,   

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:  www.suhindol.bg, 

Адрес на профила на купувача: http  ://  www  .  suhindol  .  bg  /  profil  .  html      

Лице за контакти: Петър Георгиев Петров

II. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

2. Обществената поръчка e с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на
консултантски услуги по проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от
община Сухиндол, област Велико Търново“  по  две обособени позиции”
ОП  1:  Подготовка  на  проекти  за  кандидатстване  по  подмярка  7.2.  „Инвестиции  в
създаването,  подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  по  мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОП  2:   Управление   на  проекти  финансирани  по  подмярка  7.2.  „Инвестиции  в
създаването,  подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  по  мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Предметът на всяка една от обособените позиции е подробно описан в Техническите
спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Участник може да участва за една и/или всички обособени позиции.
3. Обектът на обществената поръчка е „услуга”.

4. Възможност  за  представяне  на  варианти  в  офертите  –  не  се  предвижда
възможност за представяне на варианти в офертите.

http://www.suhindol.bg/profil.html
mailto:obsuhindol@abv.bg,


5.  Място  за  изпълнение  на  поръчката  –  гр.  Сухиндол  и  с.  Коевци,  община
Сухиндол, област Велико Търново

6. Срок за изпълнение на поръчката:
 За  обособена  позиция  № 1 -  Изготвянето  на  Заявлението  за  подпомагане  и

окомплектоването  на  необходимите  документи  по  проектното  предложение  ще  се
извършва след датата на получено от Изпълнителя, уведомление/известие/възлагателно
писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на дейността. 

Срокът за изпълнение е до 40 (четиридесет) календарни дни от възлагането, но не
по  -  късно  от  10  (десет)  календарни  дни,  предхождащи  крайната  дата  за  прием  на
проектни предложения по Мярка 7  „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 2014-2020 г.”.

За обособена позиция № 2 - Срокът за изпълнение е 36 (тридесет и шест) месеца
от възлагане, в т.ч. до датата на внасяне на искане/заявка за окончателно плащане по
финансирания проект, но не по-късно от 15.09.2020 г.

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Прогнозната стойност на обществената поръчка е равна на сбора на стойностите
на  прогнозните  стойности  на  двете  обособени  позиции,  включени  в  предмета  на
обществената поръчка. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 100 280
/сто хиляди двеста и осемдесет/ лева без включен ДДС., в т.ч.:

Прогнозна стойност за  обособена позиция № 1  е 50 140 /петдесет хиляди сто и
четиридесет хиляди/лева без включен ДДС;

Прогнозна стойност за  обособена позиция № 2  е 50 140 /петдесет хиляди сто и
четиридесет хиляди/лева без включен ДДС.

Посочените  прогнозни  стойности  представляват  максималния  бюджет  по
обществената  поръчка.  Офертите  на  участниците  не  трябва  да  надхвърлят
максималния  одобрен  бюджет  на  съответната  обособена  позиция.  В  цената  се
включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания
вид и обхват в Техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от
допустимата, ще бъде отстранен от участие. 

IV. ФИНАНСИРАНЕ
8. Финансирането на настоящата обществена поръчка се предвижда по Програма за

развитие на селските райони 2014 – 2020г. При откриване на процедурата не е осигурено
финансиране  на  проекта,  възложителят  предвижда  в  проекта  на  договор  клауза  за
отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

В случай, че проектното предложение не бъде одобрено и не бъде сключен договор
за отпускане на финансова помощ за финансирането му от Държавен фонд „Земеделие“,
дейностите  от  съответната  обособена  позиция  няма  да  се  изпълняват.  В този  случай
изпълнителят няма право да претендира заплащане, обезщетение за вреди, неустойки и
пропуснати  ползи,  както  и  други  обезщетения  от  какъвто  и  да  било  характер  или
предмет. Плащане за съответната дейност от предмета на обособената позиция се дължи



единствено и само при сключен договор за отпусната финансова помощ между Община
Сухиндол и Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на съответния проект. 

В  случай,  че  финансиращият  орган  одобри  суми  по-малки от  посочената  в
договора  на  избрания  Изпълнител,  Възложителят  ще  изплати  на  Изпълнителя
възнаграждение в размер до одобрените от финансиращия орган суми.

9. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на
нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за
целите  на  изпълнението  на  настоящата  поръчка:  възникнали  след  откриването  на
процедурата правила и указания на Управляващия орган на „ПРСР  2014-2020 г.”, които
поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта
на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство
пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и
условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и
всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на
договор,  начина на плащане,  начина на отчитане,  както и всякакви други условия от
настоящата  процедура,  продиктувани  от  новите  правила  се  считат  за  основание  за
промяна на сключения договор по смисъла на чл.  116, ал.  1,  т.  1 от ЗОП (в сила от
15.04.2016 г.), като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията,
при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.

В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да
отразят новите договорености помежду си, които са функция на настъпилите изменения,
в допълнително споразумение към сключения договор. 

10. Начин на плащане:

За обособена позиция № 1 - Заплащането на цената по ОП №1  се извършва, както
следва:

Авансово  плащане:  Плащане  в  размер  на  50%  от  предложената  цена  за
изпълнение  на  дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни,  след  получено
Авансово плащане по подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на
финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от изпълнителя.

Окончателно  плащане:  Плащане  в  размер  на  50%  от  предложената  цена  за
изпълнение  на  дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни  след  приемане  с
двустранно  подписан  констативен  протокол  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  всички  дейности  по
изпълнение на  проекта,  в т.ч.  окомплектоване на заявление за подпомагане и издадена
фактура от изпълнителя.

За обособена позиция № 2 - Заплащането на цената по ОП №1  се извършва, както
следва:

Авансово плащане: Плащане в размер на 50% от предложената цена за изпълнение
на Дейностите, платима в срок до 15 календарни дни, след получено Авансово плащане
по подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по
съответния проект и издадена фактура от изпълнителя.

Окончателно  плащане:  Плащане  в  размер  на  50%  от  предложената  цена  за
изпълнение  на  Дейностите,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни  след  приемане  с
двустранно  подписан  констативен  протокол  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  всички  дейности  по
изпълнение на проекта, в т.ч. и подготовката и окомплектоване на искане за окончателно



плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта и издадена фактура
от изпълнителя.

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
11. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез

електронни  средства  до  документацията  за  обществената  поръчка  в  официалната  си
интернет  страница  в  Профила  на  купувача  на  адрес:  http  ://  www  .  suhindol  .  bg  /  profil  .  html  ,  
откъдето всеки участник може да я изтегли, за да изготви своята оферта.

-  Лицата могат да поискат писмено от възложителя  разяснения по условията на
обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.
Възложителят  публикува  на  Профила  на  купувача  разясненията  в  срок  до  3  дни от
получаване на искането, като в тях не се посочва лицето, направило запитването.

- Съгласно  чл.179,  ал.1  от  ЗОП,  възложителят  може  да  направи  промени  в
обявлението и/или документацията на обществената поръчка по собствена инициатива
или по искане на заинтересовано лице, направено в  срок до 3 дни от публикуване на
обявлението  за  обществена  поръчка.  Обявлението  за  изменение  или  допълнителна
информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до
7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка.

VI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
- Участник  в  процедурата  за  възлагане  на  обществената  поръчка  може  да  бъде

всяко  българско  или  чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице  или  техни
обединения,  както  и  всяко  друго  образувание,  което  има  право  да  изпълнява  услуги
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

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

16. В случай на участник – обединение,  което не е  юридическо лице трябва да се
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:

2. правата и задълженията на участниците в обединението;

3. разпределението  на  отговорността  между  членовете  на  обединението,  като
бъде  определен  партньора,  който  да  представлява  обединението  за  целите  на
обществената поръчка;

4. дейностите които ще изпълнява всеки член на обединението.

- Възложителят  отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник (основания за незадължително отстраняване), 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. 15.1 по-горе, в друга държава членка или трета страна;

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

http://www.suhindol.bg/profil.html


чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата  или  към  общината  по  седалището  на  възложителя  и  на  участника,  или
аналогични  задължения,  установени  с  акт  на  компетентен  орган,  съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила. Това условие не се прилага, когато се налага да се защитят
важни  държавни  или  обществени  интереси  или  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;

17.4.  е  налице  неравнопоставеност  в  случаите  по  чл.  44,  ал.  5  от  Закона  за
обществените поръчки;

17.5. 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;

17.6.  е  установено  с  влязло  в  сила  наказателно  постановление  или  съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл.
128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени
с  акт  на  компетентен  орган,  съгласно  законодателството  на  държавата,  в  която
участникът е установен;

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

2. Основанията  по т.  17.1,  17.2  и  т.  17.7  по-горе  се  отнасят  за  лицата,  които
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица,
които  имат  правомощия  да  упражняват  контрол  при  вземането  на  решения  от  тези
органи.

3. Условията  на  т.  17 по-горе се прилагат  и когато участник  в процедурата  е
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице
някое от основанията за отстраняване.

4. При  подаване  на  оферта  участникът  декларира  липсата  на  основанията  за
отстраняване  и  съответствие  с  критериите  за  подбор  чрез  представяне  на  единен
европейски  документ  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП).  В  него  се  предоставя
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази
данни,  в  които се  съдържат декларираните обстоятелства,  или компетентните  органи,
които  съгласно  законодателството  на  държавата,  в  която  участникът  е  установен,  са
длъжни да предоставят информация.

21.  Възложителят  може  да  отстрани  от  участие  в  процедура  за  възлагане  на
обществена поръчка участник (основания за незадължително отстраняване) за когото е
налице някое от следните обстоятелства:

21.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по иквидация, 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;



21.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

21.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

21.4. 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;

21.5. 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.

22. Мерки за доказване на надеждност: Участник, за когото са налице основания по
т.15 (чл. 54, ал. 1 от ЗОП) и посочените обстоятелства по т. 19 (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), има
право  да  представи  доказателства,  че  е  предприел  мерки,  които  гарантират  неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел
участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по т.  15. 3, 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.

23.   Възложителят  преценява  предприетите  от  участника  мерки,  като  отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В
случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или
отхвърляне  на  предприетите  мерки  и  представените  доказателства  се  посочват  в
решението за класиране или прекратяване на процедурата. Участник, който с влязла в
сила  присъда  или  друг  акт  съгласно  законодателството  на  държавата,  в  която  е
произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури
за  обществени  поръчки,  няма  право  да  използва  предвидената  в  т.20  възможност  за
времето, определено с присъдата или акта.

24.   Възложителят  отстранява  от  процедурата  участник,  за  когото  са  налице
основанията по т.17 (чл. 54, ал. 1 от ЗОП) и посочените обстоятелства по т. 21 (чл. 55, ал.
1 от ЗОП), възникнали преди или по време на процедурата.  Възложителят отстранява
участни в процедурата когато е обединение от физически и/или юридически лица и за
член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

VII. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
25.  Изисквания  за  технически  и  професионални  способности   (Изискванията  се

прилагат и за двете обособени позиции):



25.1. През последните три години от датата на подаване на офертата, участникът
следва  да  е  изпълнил  дейности  с  предмет  и  обем,  идентични  или  сходни  с  тези  на
обособената позиция - минимум 1 /една/ услуга.

*Дейности, сходни с тези на поръчката,  са: услуги,  свързани с подготовка на
проекти  и/или  управление  и/или  отчитане  на  проекти  финансирани  чрез  национални
и/или  европейски  и/или  международни  програми,  проекти,  фондове  и  други  финансиращи
органи.

25.2. Участникът следва да разполага с минимум следния експертен състав, който
ще отговаря за изпълнението на поръчката:

Ръководител екип
Квалификации и умения:
 Висше  образование  с  минимална  образователна  степен  „магистър",  в
професионално  направление  от  област  „Икономика",  „Бизнес  администрация"
„Право”,  „Технически  науки”  съгласно  Класификатора  на  областите  на  висше
образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на
висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.)
или еквивалентна;

Специфичен професионален опит
 Да е бил Ръководител екип по управлението, отчитането и изпълнението на поне
3  проекта за  подпомагане по  програми,  финансирани  по  национални  и/или
европейски  и/или  международни  програми  и/ или  други  донорски/финансови
органи.

Експерт  "Строителен инженер"
Квалификации и умения:
o Висше  образование  с  минимална  образователна  степен  „магистър",  в
професионално  направление  от  област  „Строително  инженерство",  специалност
ССС/ВиК/Пътно  стоителство,  съгласно  Класификатора  на  областите  на  висше
образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на
висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.)
или еквивалентна.

Специфичен професионален опит
o Да притежава минимум 5 год. професионален опит по специалността;

o  Да притежава опит в управлението, отчитането и изпълнението на най-малко 1
проект,  сходен  с  предмета  на  поръчката,  финансиран  по  национални  и/или
европейски  и/или  международни  програми  и  /или  други  донорски/финансови
органи.

Експерт „Юрист” 
Квалификации и умения:
oВисше  образование  с  минимална  образователна  степен  „магистър",  в
професионално  направление  от  област  „Право",  съгласно  Класификатора  на



областите  на  висше  образование  и  професионалните  направления,  утвърден  с
Постановление  № 125 на  Министерския  съвет  от  24.06.2002 г.  за  утвърждаване
класификатор на областите на висше образование и професионални направления
(нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна;

Специфичен професионален опит
oДа притежава опит в управлението,  отчитането и изпълнението на най-малко 1

проект,  сходен  с  предмета  на  поръчката,  финансиран  по  национални  и/или
европейски  и/или  международни  програми  и  /или  други  донорски/финансови
органи.

Експерт „Финанси”
Квалификации и умения:
• Висше  образование  с  минимална  образователна  степен  „магистър",  в
професионално направление от област „Икономика", „Финанси”, „Счетоводство”,
съгласно Класификатора на областите  на висше образование и професионалните
направления,  утвърден  с  Постановление  №  125  на  Министерския  съвет  от
24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и
професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна;

Специфичен професионален опит
oДа притежава опит в управлението,  отчитането и изпълнението на най-малко 1

проект,  сходен  с  предмета  на  поръчката,  финансиран  по  национални  и/или
европейски  и/или  международни  програми  и  /или  други  донорски/финансови
органи.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
изискванията за технически и професионални способности се доказва от обединението
участник,  а  не  от  всяко  от  лицата,  включени  в  него,  с  изключение  на  съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,  предвидено в
договора за създаване на обединението.

* Възложителят 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, 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.

VIII.    ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
* При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към

обявените от възложителя условия. Отговорността за правилното разбиране на условията
от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците.

* Офертата  (Техническо  предложение  и  Предлагани  ценови  показатели)  се
изготвят и представят на български език, на хартиен и електронен носител.



* До  изтичането  на  срока  за  подаване  на  офертите  всеки  участник  може  да
промени, да допълни или да оттегли офертата си.

* Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право
да представи само една оферта.

* Представянето  на  оферта  задължава  участника  да  приеме  напълно  всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

* Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

* В  процедурата  за  възлагане  на  обществената  поръчка  едно  физическо  или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.

* Свързани  лица  не  могат  да  бъдат  самостоятелни  участници  в  една  и  съща
процедура. „Свързани лица“ са:

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

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.

„Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава,  включително  чрез  дъщерно  дружество  или  по  силата  на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно
дружество или друго юридическо лице; или

б) може да  определя  пряко или  непряко  повече  от  половината  от  членовете  на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може  по  друг  начин  да  упражнява  решаващо  влияние  върху  вземането  на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Посочените по-горе условия ( т.34 – т.36) се прилагат отделно за всяка от обособените
позиции.

* Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

* При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията
на  възложителя.  Представените  образци  в  документацията  за  участие  и  условията,
описани  в  тях,  са  задължителни  за  участниците.  Офертите  на  участниците  трябва  да
бъдат напълно съобразени с тези образци.

* Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно
упълномощено  лице  или  лица,  като  в  офертата  се  прилага  пълномощното  от
представляващия.

41.  Офертата  се  представя  на  български  език  в  запечатана,  непрозрачна
ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес:
област  Велико  Търново,  гр.  Сухиндол,  5240,  ул.  „Росица”  № 106.  Върху  опаковката
участникът посочва:



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  и  обособената  позиция,  за  която  се  подават
документите.

10. Съдържание на ОПАКОВКАТА:

42.1. Папка № 1 „Заявление за участие” съдържа: Заявление за участие -  Образец
№1 за всяка обособена позиция, за която се подава, Опис на представените документи
Образец №2, ЕЕДОП - Образец № 3 , Документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност/  когато  е  приложимо/,  Договор за  обединение /в  случай,  че  участникът е
обединение/, Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона
за  икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани  в
юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица  и  техните
действителни собственици -  Образец № 4, Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки
срещу изпирането на пари - Образец № 5, Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от
ЗОП - Образец № 9, Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата -
Образец № 10.

42.2.  Папка  № 2  за  всяка  конкретна  обособена  позиция съдържа:  Документ  за
упълномощаване,  когато лицето,  което подава офертата,  не е законният представител,
Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  -  Образец  №  6,  Декларация  за
съгласие  с  клаузите  на  проекта  на  договор  -  Образец  №  7,  Декларация  за  срока  на
валидност на офертата - Образец № 8, Когато участник подава оферта за повече от една
обособена  позиция,  в  основната  опаковка  се  представят  поотделно  комплектувани
Технически предложения (Папка № 2), с посочване на позицията, за която се отнасят.

1. „Ценово  предложение  на  участника” -  се  изготвя  и  представя,  съгласно
Образец № 11. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
основната опаковка се представят отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

*Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена
никаква информация относно цената;

*Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън
плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или
части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

IX.  РЕД  И  УСЛОВИЯ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ПУБЛИЧНО
СЪСТЕЗАНИЕ 

43. Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначена от
Възложителя. 

3.1. Комисията  за  разглеждане  и  оценка  на  офертите  започва  работа  след
получаване  на  представените  оферти  и  протокола  за  предаване  на  офертите  на
председателя на комисията.

3.2. Получените  оферти  се  отварят  на  датата,  посочена  в  обявлението  на



обществената поръчка, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците
в  процедурата  или  техни  упълномощени  представители,  както  и  представители  на
средствата за масово осведомяване.

3.3. 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“.

3.4. 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“.

3.5. След  извършване  на  горните  действия  приключва  публичната  част  от
заседанието на комисията.

49.  Комисията  разглежда  документите  за  съответствие  с  изискванията  към
личното  състояние  и  критериите  за  подбор,  поставени  от  възложителя,  и  съставя
протокол.

- Когато  установи  липса,  непълнота  или  несъответствие  на  информацията,
включително  нередовност  или фактическа  грешка,  или несъответствие  с  изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по
т. 49 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в Профила
на купувача.

- В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 49 участниците, по
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или  допълнена  информация.  Допълнително  предоставената  информация  може  да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти или заявления за участие.

- Възможността по т. 51 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени
от  участника.  Участникът  може  да  замени  подизпълнител  или  трето  лице,  когато  е
установено,  че  подизпълнителят  или  третото  лице  не  отговарят  на  условията  на
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

- След  изтичането  на  срока  по  т.  51  комисията  пристъпва  към  разглеждане  на
допълнително  представените  документи  относно  съответствието  на  участниците  с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

- При извършването  на  предварителния  подбор  и  на  всеки  етап  от  процедурата
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците,
и/или  да  проверява  заявените  данни,  включително  чрез  изискване  на  информация  от
други органи и лица.

- Комисията не разглежда техническите предложения на участниците,  за които е
установено,  че  не  отговарят  на  изискванията  за  лично  състояние  и  на  критериите  за
подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.

- Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.

- Не  по-късно  от  два  работни  дни  преди  датата  на  отваряне  на  ценовите
предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и
мястото на отварянето. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по
другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.



- Комисията  класира  участниците  по  степента  на  съответствие  на  офертите  с
предварително обявените от възложителя условия.

- Комисията  изготвя  протокол  за  резултатите  от  работата  си.  Протокола  на
комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата
документация.

- Процедурата завършва с решение по чл. 108 от Закона за обществените поръчки.

X.  ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА.  ДОГОВОР  ЗА
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

- По всяка  обособена  позиция  Възложителят  сключва  с  определения  изпълнител
писмен договор за  обществена  поръчка,  при  условие че  при подписване  на  договора
определеният изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки.

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

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по т. 61, или

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

- Възложителят  сключва договора в  едномесечен  срок след влизането  в  сила на
решението  за  определяне  на  изпълнител  или  на  определението,  с  което  е  допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването  на  заинтересованите  участници  за  решението  за  определяне  на
изпълнител.

- Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането
на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за
определяне на изпълнител в хипотезата на 112, ал. 7 от ЗОП.

- Изпълнителите  сключват  договор  за  подизпълнение  с  подизпълнителите,
посочени в офертата.

- В  срок  до  3  дни  от  сключването  на  договор  за  подизпълнение  или  на
допълнително  споразумение  за  замяна  на  посочен  в  офертата  подизпълнител
изпълнителят  изпраща  копие  на  договора  или  на  допълнителното  споразумение  на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от
ЗОП.

67. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които  са  включени  в  предмета  на  договора  за  подизпълнение.  Не  е  нарушение  на
забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението
на  обществената  поръчка,  когато  такава  доставка  не  включва  монтаж,  както  и
сключването  на  договори  за  услуги,  които  не  са  част  от  договора  за  обществената
поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
68.За сключване на договора за обществената поръчка за съответната обособена

позиция избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер
на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.



69.Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

7. парична сума, която следва да бъде преведена по  банковата сметка на община
Сухиндол: IBAN: BG52 CECB 9790 3359 4729 00, BIG: CECBBGSF,  Банка ЦКБ Велико
Търново, офис Сухиндол, титуляр на сметката: община Сухиндол.

8. банкова гаранция;

9. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.

70.Гаранцията по т. 69.1 или т. 69.2 може да се предостави от името на изпълнителя
за сметка на трето лице - гарант.

71.Участникът,  определен  за  изпълнител,  избира  сам  формата  на  гаранцията  за
изпълнение.

72.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.

73.Участникът,  определен  за  изпълнител  на  обществена  поръчка,  представя
оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за
внесената  по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на
самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила
реално  в  банковата  сметка  на  възложителя  не  по-късно  от  датата  на  сключване  на
договора за обществената поръчка.

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

XII.     ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ
75. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

1. когато  срокът  е  посочен  в  дни,  той  изтича  в  края  на  последния  ден  на
посочения период;

2. когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен
ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края
на първия работен ден, следващ почивния.

76. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни,
това е изрично указано при посочването на съответния срок.

По  неуредените  въпроси  от  настоящата  документация  ще  се  прилагат
разпоредбите на Закона  за  обществените  поръчки,  Правилника за  прилагана  на
Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.
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Cle.u xaro ce 3ano3HrD(a crc cnltcbKa Ha ftacrHuunre, no4a,ru o<[eprn, ,{reHoBere Ha
xoM{crurra notrrrrHnxa H noAnuc€xa AexJrapaqx]rre BrB Bpb3Ka c r.l3HcKBaHHrra no vl. 103, a,r,
2 or 3O[I.

Ha gace.uaxxgro Ha KoMHct{rra He npHcrcrBaxa flacrHrrrrrre B npoueAypars HJIH TexHL
ynlnHoMoIIIeHH npeacTaBHlenH I€KTo H npeacTaBrren[ Ha cpeacTB&ra 3a MacoBo
ocBeaot{tBaHe.

Ha ocxoaaH,e vl. 54, a,r. 3 or IIII3OfI, Kouncu_rra npxcrun, KEM orBaprHe no pera Ha
TrxHoTo [ocTbnBaHe 3aneqaTa,HTe Henpo3paqHr onaKoBKI,I H O.OBeCTH TTXHOTO CtA]pxaHrre.

l. nPoI(oHCvJIT I{ vrtpABJtEHIrE Eoo{ c ax. },r! p.{-02-20-226s or 04.08.2016
r., I 5:06 qaca ra O6oco6eHa norxuug I

Koulrctlra KoHcrar[pa HaJlgqrrero Ha or.[eneH 3a[eqaraH ruruK c Ha,qnt-tc ',flpeA,rarafls uenosr
napaMerplrrr, Kam rpuMa m qlleHoBere Ha KoMqcgrre no.ul[caxa r€xHHq@xom npeAlroxeHne ]r
nJrHKa c HaArrHc "flpealaraux qeuoen napauerpn',

2. IPOKOHCyJIT II yTIPABJIEEIIE EOO.( c ax. }{b p.(-02-20-2266 or 04.08.2016
r.. l5:06 ,raca 3a O6oco6eHa nosrrrrx, 2
KourcHsra xoHcrar,pa HaJrHq,ero Ha or,aereH 3a[eqaraH ]urHK c Haan,c "rlpearararn ueroar
napaMerpH", I(aro rPHMa or qneHoBere Ha KoMHcaflTa nolnrcaxa rexHlrtr@Koro npe4rroxeHr{e rr
nJrHKa c HalInHc "Ilpeaaaranu ueHoBH napaMsrpu"

3. IIHBECTKOHCyJIT CP OO.( c ax. Ne p.[-02-20-2289 ot 05.08.2016r., I t:50 ,{aca
ea O6oco6exa norxqur I n O6ocodexa no:nusr 2



I(ouxcnrra KoHcrarnpa HaJrrrtnsro Ha orAeJrHH 3aneqaraHH n;rltKoBe c Ha.(nrc
qeHoBH napaMsrpu", xaro .rpHMa or qreHoBere Ha KoM,chrra noAn,caxa
[peAnoxeHHc H ulrrKoBere c uaAntc "flpeAlaraHx uexo_Ba napatlteTpx,,

4. ,.q33A "EBPO [PO" c ax. ]b pl_02-20-22g1 or 05.08.2016r., 13:45 qaca sa
O6oco6eHa no:sqa.c 1 n O6oco6ena no tuuut 2
Kouncurra l(oHcra..fpa HanHt{rrem Ha orAenH[ 3arreqaraH, nnHKoBe c HaAnr.Ic ,,flpeAnaraHH
ueHoBfi napaMerpt", xaro rpHMa or rrJregoBgre Ha (oMltcrrrra no,Inxcaxa rexHrluecKme
np€MoxeHlu H rrJrHr(oBer€ c Ha4nuc ,'flpe.4naranl qeuoau napauerpn,,

l, ^^ -99E44!m ,OBIIIECTBo HA rro3HAHrrEro. c Bx. Ne p[-02_20_2294 or05.08.2016r.. l4:45 .raca 3a O6oco6eHa nosuux, I
KoMxcnsra KoHcrarl{pa HarHq}lero Ha or,qeJIHH 3aneqaraun [JlHKoBe c HaAnflc ,,Ilp€Araragfi
qeHoBx napaMerpn", kato 'IpHMa or rlne,oBere Ha (oMrlc,rra noAnrcaxa rexH[lrecx,Te
npeAJroxelrx, u rurnxoBer€ c ua4nnc "flpeanaraHrl qeHoBH napaMsrpH,,

6. APAICTEP EOO,( c ax. N, p.{-02_20_2295 or 05.08.2016r., 14.47 \acaaa O6ocoGua[o3HIUfi I s O6oco6ena nognUur 2

,,'__ ^ _ _I:Ir"*r" KoHcrarnpa Hanr.rquero Ha or,:le:rHu 3aneqaraHg nJrlrxoBe c Har11qc
r rpeA,IaraH[ ueHoBH napaMfipu", xaro lp,Ma or it.rreHoBere Ha KoMttc]lrra noAn,caxarexHxq@krre fipe.rrrrroxeHH, H nJMKoBere c HaAntc ',flpe4nararu ueHoBH napaMerpr.r,,

C ropurre 4eficroH, npnrcflro.tl ny6,lrunata vacr Ha 3aceAaHHero Ha r(oMucl4rra.

"flpea.naraHn
TEXHHqECKHTE

flpelce4aren_rr o6rau, ue
23.08.2016 r. m I 1:00 qaca.

KoMuclura rqe npoAalrxlt ceo.r.ra pa6ora ua

Ilpelce4are.l : Mapuxela flexuesa [a3BaHroBa ......i
H qJIEHOBE:

l. Ka,rxx leopnrea Mapevroe _

2. flemp feoprureg flerpoe - ..

3. Touqo Bacr,res ToH.rea -
4. Hnro,ra .Ilaunrpoa Xa4xxea ..



TIPOTOKOJI

or 3aceAaHhe llit2 Ha KoMHg{rra,

Ha3HaqeHa cbc 3anoae4 Ns P[-02-06-46g/0g.09.2016r. sa Kuera sa o6uusa CyxuuAon
.{xec 23.08.2016 r. or l r.00 qaca B u3nrrHeHr{e 3aroBeA Nr p{-02-0646i/0g.0g.20 

r 6
r. na Kuqr ua o6urua CyxrH4on, Kouncnn B c6craB:

Ilpe4cegaror : Maputena [leuvesa fla3BarroBa - Cerglerap na o6quxa C;rxnn4on
n 9aenoae:

l. KanuH leoprues Mapevroa - npaaocnoco6eH rcpxcr
2. llenp feoprneu llerpoa - Araperrop .allpe*u,,rq ,'ArTO,, - o6qnna CyxuH.qol _

3tMecrBaH nopa.q, non3mHe Ha peIoBeH noAHueH ornycx m Hso Bacnren Haasos - Axperrop
alpeKur, ,,EITVTEOC" - o6uqrua Cyxrn4on - pe3epBeH qreH Ha KoMHcHrra

3. ToH.ro Bacuren Torvee - excnepr AOII BE- 1693
4. Hxrola,[,xunrpoa Xa.erorea - ercnegr AOII BE_I694

ce cr6pa Ha BToporo cH 3ace.uaHne 3a npoBexaaHe Ha ny6:ruvuo cbcre3aHHe 3a
BL3JIaraHe Ha o6qecraeua nolyurtKg c nperMcr: ,,Hs6op na H3ubJrrrrre:r 3a ocbllefiBcBane
Ha KoucynrarTcrcx ycJryrl rro [poeKT ,pexe6xarrrqxr Ha BoAorrpoBo.q[ B HaceJreHH
Mecr. or o6rqnno Cyxunqol,96aecr Be.lxro Ttplroeo" no Ase o6o"o6er* nolxqtn,,
orKpHro c Peureune Ne P.{-02-06-452 /14.07.2016 r. xa Kuera na o6uruua cyxuu.qo,r. c
ngerrurpnxaqxoxeH HoMep a AOII: 00543-20 I 6-0003.

KouHc[rra nptcTLnH KbM pa3mex,{aHe AoK}?,telrrIrr€ no ,rn. 39, a.r. 2 m IIII3OfI ra
crorBercrBHe c .u3UCKBIlHflrra K6M JIrfiHOm CXCTOflH{e H KpHTepH[Te aa no.q60p nocraBeHH or
BI3JIOXT{T€Ju Ha BCeKr.t oT )Aac-THHtI}fTe.

L TIPOKOHCyJIT Il yTIPABJIEHI{E EOOI aa O6oco6ena no:xqru I :
Ilanxa Nr I sa yqagrnnxa cr,arpxa:
- 3arsrexHe 3:r ftacrue no o6paseq ga o6oco6eHa nosuuur I .- Onrc Ha flpeacraBeHrre .rloKyr{erut no o6pa:eq,
- EE{OII no o6pmeq.
- Cngctx Ha aoFoBop[Te 3a ycnyrl xreHTuqHH rlJrr cxo.uHx c fipe.[Mera Ha ycnyrar4
npHApyxeH c yAocroBepeHrur a pe<pepenryu;
- EEAOfl ga l-alxsa Anurrposa - llerpoea - rcprcr;
- EEIOII ga Teoaopa flg..rpoaa Jlyxanoaa - r[nr"r"n"r;
- ,(erurapauxr 3a crrnacne 3a )ryacrue Karo eKcnepr or lallna .{uurrrposa _ flerposa;- .(euapaqr, 3a crrJracfle 3a ) racrHe Karo excnepr or Teo.qopa tlerpoaa Jlyxanoea;- Aeulapaur{q 3s ,rnnca Ha o6cmsrercraa no cMHcHra Ha rro qJr. 3, r. g-or 3arcosa ea
l.rr(oHoMlrqecK[te t,l tfnuaucoarrc orHoueHt,tc c apyr(esrmTa, perrcrpupaHx B roprlcaHxrrHu c
npeoepeHlu{aneH ,[atrbqeH pexl{M, cBrp3agrrre c rrx Jrr,tqa H TexHHre ,4efcrrrrreaam
co6craeruqn or flerrp flerxoa - ynpaBnreJr;
- .[ex.napaq,, no qn.6, a.n.2 or 3axona ga MepKH cpeury n3rrHpaHero Ha napn (or,ac, ce 3a
OII2) m tlenp IIerKoB - ylrpalnrer;
- ,4exnapaq{, no,rl. l0l, al. Il m 3OII (mnacr ce sa OII2) or flersp flerxos _
yIIpaBHTer;

Cnpaaxa -.[eKnapaun, 3a nepmHana, Kor{ro ule 6tge anraxxpan c n3rrbJrHeHxe Ha
o6ulecraenara flopbqKa c onucaHa rro3Hrlr,t, B npo€KTa, o6pa:oeanue, npoQeqroua.,rru



KBafl HOnKarIH, H npo+ecHoHaneH on}{r;

KoHcrarru' ua Kourcngta crrr@Ho cLorBgrcrBHgm Ha flpe.qcraBeH]rrE aoKyMeHTH c H3r{cKBaHhflTa
KbM rt{,rHoro ctcrorHHe }l KprrepnrTe sa noa6op nocraBeHr{ or Bt3rox}rreJu:
L B EEAOI, r{am I: Hn<}opuarlH, 3a npoqerypara 3a BL3JraraHe Ha o6lqecrseHa noprqxa
H 3a Ba3naram{, opraH Hn, Bb3nox,TeJu. ) racrHHKbr He e nocorr[Jr suoopuaqur, xorro
no3Bon Ba npoueA)para 3a Ba3[araHe Ha o6uecrBeHa noptqKa Aa 6rae HeABycMHcneHo
n4enrn<|uqupaxa:
2. B EE,{OfI,9acr II. pa:aea B: I,lxQopnaunr mHocHo H3noJBBaHem Ha KarrauHrera Ha
apyrx cy6errn. ) {acrHHKlT e nocoqHJr, qe rqe H3non3Ba Kanaqrrera Ha rpyru cy6errt, :a ,qa
H3nbrHH KplrrepHnre 3a no,[6op, noco,reHx s qasr IV. a HMeHHo falxHa ,{rurrrposa _ fle,poga
:IjIg u Teo,qopa llsrposa JlyraHoaa - rfxHaucncr. 3a crurre ca npelcraBeHr,t orAenH
EEIOII_, 6ea aa ca nonarHeHH pasaen,Te 3a ,[oKa3BaHe na onrr, o6paaon""r" , *r-r6ri"u*( 16) x 6));
3. _9acr IV: Kpnrepnu ga noa6op, praen B: TexnrqecxH u npoQecuoHalxu
cnoco6xocrr.r. r.l)6, ne e nonbJrHeHa KopercrHo or )AacrH[Ka. flpn,roxen i ,bnr"r* ,,
.[oroBoprre 3a ycnyru H.qeuTfiqHlt xJrH cxoAHH c npe.{Mera ua ycayrara,,, 6eg cru1rre Aa ca
Brr[caHr{ B EEAOII;
4. Yqacrsrrsr e noniJrHHn EEAOII, lacr IV:
Textrqecrg r npoQecnouaaxn cnoco6nocru, r.2),
cTponTencTBo;

Kpnrepxx ra noa6op. Pa:4e.rr B:
a Ts c€ oTHac, ao nPoueaypH 3a

5. Yqacurxr,r e flocoqln r EEIOII, gacr IV: Kprreptu sa noa6op. pa3aer B:
TexHrqecKx u upoQecuouaauu cnoco6xocrn, r.6), ue o-6pasoaareauara I npoQecroxalua
rraaarfnxaqxr ce flpnrexaBa m HeroBH, prKoBoaeH crcrag. flocoqex, i" inr"rra" n
o6paroaareluara xaaan$xxauxr Ha ettxna, 6eg .qa ca noco,{eH1 KoHKpfiHara no3Hqq, B eKrrna,
npor[ecuoua.nua KB&'InQuKauHu ont{T Ha eKcneprure. flpegcraeeua e ,,Crp""*" _ lercrapaqm
3a nepcoHalra" r(oxro 4e 6tge axraxrpax c H3rrLJIHeHre xa o6uesraenara nopaqKa c onucaHa
no3Hql, B npoerra, o6pa:oeaxue, nporlecuouaaHa rnorutluxaunr n npoQecnoxaaen on*,, 6eg
crqltre aa ca rnucaxx a EE,(O[;
6. Yqacrsxrrr He e nocorrxr
3axnroqrrre,nun noloxeHHc.

r3xcKyeMara uu<fopr*raux.r a EE,{O[, gacr Vl:

7. ,[a npeacraen [er,rapaqnr no,rr. l0l, an. I I m 3Ofl sa OfII.8. .(arpeacrann .(ex,rapaqx-r no q1.6, al.2 or 3aroxa :ir Mepxx cperqy n3nr{paHcro Ha
frapH 3a onl .

Yvacruurrr cnegBa Aa npe.qcraBH KopeKrHo nonrruer EE[O[.
C nsx,lrcqeuxe na xa6poetrrrc no-rope 6e.nexru, npeAcraBeHxre m yqacrHHra

aoKyMeHrH mHOCHO IH'!THOTO CSCmrHlte H KprrepHrrre ra no460p orroBaprr Ha H3HCXBSHH,raga Brgloxrrre,rr H He ca KoHcrarHpaHH HecborBerc-TBr{r.

2. IIPOKOHCyJIT I{ yIIPABJIEHIIE EOO.( ra O6oco6era nosuqur 2
Ilanxa .ltfr I Ha y"racrHura crgtpxa:
- 3a-eenegre 3a ) racrre no ofpa:eu aa o6oco6eHa noruqHr 2,- Onnc Ha npe,lsraBeHrrre aoKy{erma no o6paae4- EE.(O[I no o6pa:eu .
- Cnxctx Ha .qoroBopHTe g, ycnytr HAeHTHT{HH tullr cxoAHH c npeAMfia Ha ycnyrara,



npHApyxeH c y.aocroBepeHH, 11 peoepeHuHrr;
- EE.(OfI ea laluxa .( nrrpona - llerpoaa - ropxcr;
- EE.{OII ea Teo4opa flerpona Jlyxanora - r}xHaHcucr;
- AernapaqHfl 3a cburacse 3a ftacrxe xaro excnepr m fa.nnna ,{nurrpoaa _ Ilerpoaa;- AeKnapa[r{, 3a cbrJracle 3a yqacrHe Karo excnepr m Teo4opa flerpoaa Jlyralroua;- AeKnapaq u 3a r.unca Ha &rorrercrB8 no cMlctJra Ha no qr. 3, r. g-or 3axosa ga
HKoHoM[qecru{Te r rfnnaHcosrre mHorreHn c ApyxecrBarq perHcrpfipaHg B ropucAHxuru c
npeoepesuua.neu AaHaqeH pexHM, cB6p3aHlrrr c rrx nHua H TexHlrre AeficrBrr€nHH
co6c'rBeHHun or flertp llerxoa - ynpaBfiren;
- AeKnapaqxg no q1.6, aa.2 or 3axoua aa ueprs cpeqy H3nHpaHero ua napu (orHacr ce ra
Ofl l) m flvrup flerxoa - ynpaan-re,r;
- .{ex.napaqxr no v,r. l0l, ar. ll m 3Ofl (mnacr ce
ynpaBr{ren;
- Cnpaaxa - rexnapaufi, 3a nepcouara, xorrro trle 6rae
o6qecraeHara noprqKa c oflBcaua no3HuHc B npo€Kra,
xaaaaQn raqru u npoQecuouaaeu onu.r;

ra OIll) m flerrp flErxos -
aHrar(HpaH c H3nlJIHeHHe Ha

o6paroaauue, npoQecnoxalua

Koucrangar Ha KoMHcHrra orHocHo cEorBercrB,ero Ha npe.(craB€Hrre aoKlrMe'r, c H3HcKBaHHrra
K6M fllrqHom c-bcroflHlle u Kprrepn[T€ 3a norfop nocraBeHH or B63Jroxrrct :

l. B EEAOI, 9acr I: Hurfopuaurul 3a npoueA]?ara 3a BL3raraHe ua o6urecraeHa noprqxa
H 3a B63JIararuH, opraH Hnk Ba3JIoxHTeJu, )AacTHHKET He e fl@oqHn gnQopuaqur, rorro
no3BorrBa npouerypara 3a Ba3JIaraHe Ha o6urecrxena noptqxa aa 6rge uegrycuacaexo
HAetrrH(DHuupaHa;

2. B EEAOI, qacr II, Pa3Ae,q B: Hn0opuaunc orHocHo H3noJr3BaHero Ha Kanauurera Ha
Apyrn cy6ercrr, yqacrHHrGT e nocoqnJr, qe rue H3nor3Bal Kanaqlrrera Ha Apyrx cy6errx, :a ,ua
H3ITLnHH KprrepHrrre :a no.q6op, noco'reHx a uacr IV, a tuesso l-aruna ,{nun-poaa _ fle-rpora
- ropucr n Teolopa flerpoea Jllranoaa - QrHaxcxcr. 3a cruxre ca npeAcraseHu orlerlot
EEAofI-.6er aa ca norrbnHeH, pa3,[en,Te 3a AoK&lBaHe Ha onrr, o6paroaaHne , raa.nrqn*uunr
( 16) s 6));
3. ,EEAOII, 9act IV: Kprrepxu u no46op, pargel B: TexHrqecru u npoeecnonaluu
cnoco6uocru. r.l)6, ne e [ontnHeHa xop€tcrHo or yqacrHHKa. flpx.:roxeu i ,prn"a" ,"
AoroBoprre 3a ycJryra [Ae[rrHrrHH HrH cxo.qHu c npe.rlMera xa yclyrara", 6eg crutnre Aa ca
BnHcaHr B EE.IOII;
4. Yqacnrrrrr e nonrlrHll:l EEIOI, gacr IV:
Texurqecrr H npo([ecxoualHn cnoco6uocru, r.2),
cTpoHTencTBo;

Kprrrepxx ra no46op, Paa.qer B:
a T, ce oTHac, Ao npouelypH 3a

5. Y.{acnHrcbr e nocoqln s EEAOII, gacr IV: Kprrepxr.r ra no46op, pasael B:
Texxr{ecxx n npoQecnoHaru}r cnoco6Hocrn, r.5), ve o6paiaarerrHara H npoQecxoxaaHa
xaa:raQxrcaqu-r ce npHTexaBa or HeroBtt.r prxoBoAeH crcrag. flocoqeHn 

"" ,*r"*"r" ,
o6patooarenxara xranxtlnxauxr Ha eKr{[a, 6g: aa ca nocoqegu koHKperHara no3]rux, B exfina,
nporfecxonaaua xsannQxroqru H onrr Ha excneprgT€. npeacraBeHai ,,Cnp""*" _ a"-"p"qm
3a nepcoHana" t<orm rqe 6r4e auraxnpau c H3rrbJIHeHHe aa o6qecrrenata tloptqKa c onHcaHa
no3,I[{t B npoeKm, o6pasonauue, npot}ecuouaa,a roalxorraqxr a npoQecuoxaaeH onrr,, 6eg
cBurrre aa ca Bnucaua a EE.{O[;
6. Y.racrxurcbr He e nocorrrr mncxyeuara rxSopuaruu a EEAOII, gacr VI:



3arnro.r[TenHh noJroxeHtlr.
7. fuce npeacraBH Aer.napaqnr no,rn. l0l, al. I I m 3OfI e aa OII2.
8. Aa ce npegcraBH ,[exlapaqn-r no qn.6. an.2 m 3arona 3a MepKx cpeuly H3nHpaHero Ha

napu ra OfI2.

Yqacrrursr c.neABa Aa npe,lcraBu KopeKrHo tronurHeH EEAOII.
C ngrmoqeHne xa ur6poeuxre no-rope 6elexxx, npeAcraBeHuTe or yrracrHr{Ka

.qoKyMeHTH orHocHo Jlr{ttHoro cacrorHne H Kpnrep[[Te ga noa6op orroBaprr Ha H3HcxBaHHrra
Ha Bt:loxrrreru H He ca KoHcrarEpaHH HecbmBgrgtBltx.

3. IIHBECTKOIICyJIT CP OO.( sa O6oco6exa nogxqrr I I O6oco6ena noznunt 2
Ilaure Jt& I Ha yracrHnra ctgrpxa:
- 3assaeHHe 3a yqacrue no o6pa3erl;
- Onnc Ha [peAcraBeHare aorylrerrn no o6pareq,
- EEIOII no o6pareu.
- AeKnapaux, 3a nrnca Ha o6cmrrercraa no cMHcLJra Ha rlo t{r. 3, r. E or 3axoHa sa
rr(oHoMHqecKlne u Qnuanconrre orHoureH[, c ApyxeqrBara, perxcrpr{paHH B ropHcAlloIHH c
npe$eperqHalen .4arbqeH pexxM, cBap3aHr{Te c rrx JrHrIa H rexHHTe AercrBrrr€nHn
co6crBeHHufi or nertp flerrcoa - ynpaBrren;
- AeKnapaul, no qlr.6, an.2 crr 3aKoHa 3a Mepr(H cpeury rcnupaHgro ua napn or Caer,raua
flaraona - ynpaexre,r;
- Aexnapaqlu no qr. l0l, a.q. l l or 3Ofl m CseraaHa IIaEnoDa - ynpaBr,rreJ;

Kormanuru sa KoMrlctlrra orHocHo ctorBercrBuem Ha npe.qcras€Hhe ror(yMeHTu c H3HcKBaHn ra
r6M nxqHoro cbcrorHue ll reHTepHI{Te 3a noa6op nocraBeHH m Bt3roxuren :

l. B EEAOII, 9ac-r I: Hx<[opnaru, 3a npoueAypara 3a Ba3JraraHe xa o6qecreexa noptuxa
H 3a Bb3naratrlH.f, opraH Hnn Bt3Jloxrre,rr, yqacrH[rhr He e nocot{H;r lrHt}opuarlnr, xorro
no3BorrBa npoqe.e/para ja Br3lraraHe ua o6ulectgexa noprt{Ka,[a 6r.qe ue.qaycuncleHo
n4errrrluqupaxa:
2. Yqacxxrrr e nocor{ffi n EE.{O[, 9acr IV: Kprrcpnn oa no46op, Parge.n B:
TexHr.recxx r npo$eoronaauu cnoco6nocrx, T. 6), 're o6paronarenuara u nporfecuoHa.nua
xsanrrQHraux, ce npr{T]exaBa or HeroBn ptKoBoAeH crcras - CBcrraHa llseraxoBa flas,'roBa -
ptkoao.{men ercun u lrurrrrp flaenoa ,flxurrpoB - c6rp)Dt(Hl{K orroBopeH 3a BL'ry}euHHc
Kourpon., rarro r ,flrurrpnua ,{erxosa Mrreaa, rcaro excnepr ,,C,rpormeleu unxexep,',
ArroaHera flxrcora Toueea, Karo eKcnepr ,JOpucr" n Axrma Jlto6eHoga ,{uuxrpoaa, xaro
ercnepr ,,Oxxaucu". flocoqenn ca HMeHar& no3lqfl B eKHna B o6parooareaxara
rraanSxxaqn-r Ha eKr{n4 6es Aa ca nocoqeHH, npor}ecuonalua xra:rn$uraunn H onrr Ha
e(cfleprrre (crrnacHo MHHHMaJIHETe rrsxcKBaHH.f, Ha Bt3Jroxrreaa e lll.l _3. m o6rn:rexnero).
3. YqacrHurtr He e nocor{Hr tmucKyeMara xnrfopr.raqnr a EE,[O[I, tlacr VI:
3aKrrc.{rrerHx norox(eHxr. Crr:racso o6pa:eqa ua EEIOII, )ruacrHHr(LT rpt6rla la: daea
oSuyuanuo cbztacue [nocoueme eb3razat4ut opeaH tu1u ab3notcumeta cv]acxo qacm l,
pazden Al do nonytu docmtn do dorgtuexmume, nodrpeneryu uxtlopuaqtuma, Konmo e
npedocmaeexa e [nocoteme cbomcemHoma tacm, patdety' mouxo/u] om xacmoat4ttn Eduxex
eeponeicxtt dorgt:+<eum ta o6ulecmeexu nop,b\Ku 3a qenume Ha [nocosvre npoueAypara 3a
ab3Jrar-aHe ua o6tlecraeua noptqKa: (Kparko onucaHHe, npeflparKa rsu ny6,rxxaqnrra a



O$ryuaaet oecmHuK xa Eeporw cxus crrcr, po{epeurex nouep)], cbutHr€ He ca noco,{eHH or
YIIACTHHKA.

Yqacrnxrur cle.(Ba aa npeacraBx KoperrHo nonroxen EE.(O[.
C ngxfloqeHlre ra n:6poeHure no-rope 6e.nexrut, [peJIcraBeHHTe or fracrHHKa

.loKy{errru o,rnocHo rHr{Horo crcm.f,Hue H KprTepHrre ra noA6op orroBapm Ha B3HcxBaHHrra
na Bugnoxrrerc H He ca KoHcrarHpaHH HecEorBergrB[r.

4. A33A,EBPO [PO" ra O6oco6exa no3uun I H O6oco6eHa nogu[r, 2
Ilanre Jtli I ua 5rvacrxuxa cr4rpxa:
- 3alsreune 3a ),qacrae no o6pageq:
- Onnc Ha npeAcraBeHHTe ,[oKWeHrH no o6pa:er1
- EE.qOn ra .[33[ ,,Eapo IIpo', no o6pa3eu,
- EE.(OII ea ,,Eapolexc"OO,( no o6parerl
- EEAOII ra,JIpo Jlernc,'OO! no o6pa:eq,
- AoroBop oa cr:aaaaxe ua,[J3[,,Eepo IIpo', u.[onranrreJrHo cnopa3yMeHre KLM Hero;- Aeuapaqut I r*nca Ha o6crorrercrsa no cM fic",ra Ha no qJr. 

-3, 
i. g or 3axona aa

HKoHoMHqecKHTe u Qnuaucorure orHourexn c apyxecraara, perrcrpxpaHH B rcpucrHxullr.r c
nperppenuxalen ,[aHr'{eH pexHM, cBrp3aHrre c fix nxua g rexHrfre AetrcrBHTenH},
co6crseHHur or JloaMula Bopxcoaa HaaHoga - 3axoxeH npeAcraBrren xa ,(33,{ ,tapo [lpo,,,
J]rcaunla Eopucooa HBaHoga - ynpaBHren na ,,Eapolircc',OO,{ u paaocraa lrr"rupo"
AH,rpeeB - ynpaBrrrea ua ,,IIpo Jlerxc" OO.{:
- .(erurapa'n-r no qt.6, an2 or 3axoua ra MepKH cpeqy rBnupaHero na napx m JLogulrra
Eopxcoea HBaHoBa - 3ar(oHeH npe.[crzlBrren Ha A33A ,,Espo 

- 

npo,', Jloaur,ra Sopnco""
H1ra"oy - yflpaB]rren na ,.Erpo.nerc"OO.[ x pa4ocraa Jlrqesapos Augpeee - ynpaBHren Ha
,,tlpo Jleruc" OOn
- ,(euapau[, no qJr. l0l, aa. II m 3Ofl or J}ogr.rxla Bopxcora I4saHoBa _ 3ar(oHeH
npeAcraBrren ua !33.( ,tapo IIpo',1

Koncranlru Ha KouHcHrra orHocHo cf,orBercrB,gro Ha flpe.[craBeH]rr. JIoKyMeHTH c H3,cxgaH]ura
KLM JIHqHoro ctcrorHue H Kpnrepxrr€ ra nog6op noctaaeHl or Ba3JroxHTeJrr:

l. B EEAOII ua !33.(,Enpo IIpo":
Ll. 9act I: Hnrlopuaunr 3a nporleAypara 36 Bb3raraHe xa o6lqecrseHa nopar{Ka H 3:l
Br3,naratun, optau HnH B63JroxuTerr, yqac"rHflKbr He e nocoqfll xut[opuaqur, xomo
no3BorrBa npoueAypa.ra 3a B63JraraHe xa o6uectnesa noprqra Aa 6tge ne4eycuuc.texo
raerrurDxuxpana;
1.2. B 9acr IV: Kpnrepnn ga noa6op, )AacHHKbr He e crroBopxx ranH mroBap, Ha
H3HcKBaHHTe kpHreprx ra nog6op;
2. B EEAOII na .EBPOJIEKC" OO.II - aoaeru raprrrsop2.1. r{acr I: Hxr[opnaun, 3a npoqeAypara 3a Ba3,,rar.aHe Ha o6urecrseHa nopaqKa h 3a
Ba3Jrarar{Hx opraH Hnu BauroxrreJrr. 1ntacrHurbr He e rlocoqu.lr uuQopuaqrr, xorro
no3BoJ,Ba npoueaypara 3a BuuaraHe Ha o6uecrseHa noprqKa aa 6rae seAgycuxcleuo
HIErTI'OHqHPAHA;
2.2. B 9acr IV: Kprrrepxu :a no.q6op, yt{acHyKbr He e orroBopyJr aan, orroBap, Ha
H3HCKBaHHTe xpxrepux sa no46op;



2.3. -B Hacr IV: Kprrepux :a no46op, pagAen B: Texnx.{ecKx u npor}ecuoua.lur
cnoco6gocrn. r'16), eoaerq,, naprr{Eop He e nocor{HJr r{3nSJrHeHHem ," 4.aoropa/r 3a ycnyrl
c rrPeangr HAelrrH'{eH HnH CXOAeH C npe.[MeTa Ha nop6qKaTa;
2.4. B tlacr IV: Kprrrepxu :a no46op, par4er B: Texrurqecru n npoeecuoxa.nxu
cnoco6nocrt. r. 6) eoaeqHrr naprHLop He e nocoqH, JrHua Ko[To ue [(tnrJrHrBar
o6uecrBeHa'r" nop6qKa.
3. B EE,(OII ra ,IIpo .Ilerxc, OO{ - cr4pyxunx
3.1. tlacr I: Hn$opuaqlr, 3a npoqeAypara 3a B63JraraHe na o6rqecraeua nopbqKa r, 3a
Ba3Jramq[f opraH HJr]r Br3JrOXUTeJrq, ) {acrHHKbr He e nocorrHJr nuQopuaqrr, roffo
no3Bo,rrM npoueaypara 3a B!3JraraHe xa o6rqecrseHa nopbqKa Aa 6tae ue,4aycunc.neuo
rgerruQxurpara:
3.2. B 9acr IV: Kprrrepnx :a no46op, )^tacHnrcbr He e crrroBopxn AanH orroBap, Ha
lr3nckBaH Te rpxrepnu ra no.q6op;

4. Crrnacuo \n.2lll m [onrnrrrrenxoro cnopdyMeHue ruu .(ororop 3a cL3AaBaHe Ha
A33A"EapoIIpo", ,,Boreur.fiT naprHbop H cLApyxHltKf,T lue H3nurH{Bar cEBMecrHo BcHrrKH
.[efiHocrH no [r3rrhJIHeHUe Ha npeAMem Ha o,6[qegrBeHaTa [op6qKa, Karo pa3npe.leneHgero Ha
pa6orara e B caorHorxeHHe 50olo or pa6mara 3a Bo.qeulH, naprHbop , iO yo- * pa6orara :a
ct4ryxxxxa". Ctr.nacso qn. 59, aa.6 m 3OtI npx ) racrrre Ha o6etruuenxr, Kol{ro He ca
lop[Ar.rqecKH JtHu4 CaOTAeTE-rBUero c Kpr{TepHHTe :a nor6op ce roKa3Ba or o6e4nHexxero
fracrH,K, a He or Bcrxo or n qara, BKrrroqeH[ a Hero .., r cro6paruo [E3npeAeJre,flero Ha
ygecrnero Ha ,HuaTa nprr [3n6JrHeHHe xa aef,nocrnre, npeaB[,{eHo B aoFoBopa 3r
cb3raBaHe na o6etrnneHngro. ctrracso rrpHnoxeHrrre EEqo[, crorBercrBHero a ,"rr*
KpHrepH[ ra no46op ce,[oK&3Ba eAqHfiBeHHo or carpyxxxxa,flpo Jlerxc" OO,{.5. B et.8ll/ ,,/2/ e nocovexo, tre Bo.ueur,xr na[rrHbop e ororoBop€H 3a rr3narHeH,ero Ha
Bctr'IxH.qe HocTH u no.a.4efiHoctx H Ae crlnr., BrB Bpr3Ka c H3rTbIHeHHeTo xa,{eEuoCr Ne 2, a
cbapyxH,Kbr Ha AefiHocr Ns I (nrua lT ouH-rnaru reKcr 3a caaLpxaHuero na .[erHocr Nel u i)

Yuacruursr c,re4la ,rla npelcraBH KopercHo nonurxeHu EEIO .

C usKrroqeHxe Ha Hr6poegnre no-rope 6enexrH, npe,qcraBeHH.re or ) racrHxKa
aoKyMeHTH OTHOCHO rlJrrHom c6cmf,HHe I{ Kpl{TepfiHTe ra nog60p orroBaprr Ha H3t|CKBaHHrra
Ha Btgnoxuteflc H He ca koHcrarnpaHu HecrorBercrB[r.

5. OOH.(AIIIS .OEUIECTBO HA IIOIHAHIIETO" ra O6oco6ena no3nuH, I

Ilanra Nr I xa yracrurxa crgrpxa:
- 3acsreHue 3a ) tacrlre no o6pareq;
- onsc Ha npeacraBeHrrre ,[oK)/Irre[rrH no o6pareq,
- EEAOI no o6pareq.
- ,llex,rapaqr-r 3a ,.lrnca xa o6grosrercrea no cMHc.bJra Ha no qr. 3, r. g or 3axona sa
IrKoHoMHqecKHTe x QxnaHcosrrre orHoueHn c Ap)ry(esrB8t4 p€rucrpHpaHr B ropt{cArt(qun c
npe$epeuqxaaeu AaHaqeH p€xEM, cB6p3aHrrre c rrx JrHua H rexHlrre AeficrBmenHr.l
co6crseHxrrx or Al6esa Moxoaa - Hrntlgrre.neH AxpeKrop n feprana leoprxesa _
flpeaceaarer Ha HacrorreJrcrBoro;
- ,{exnapaqnq no .u.6. aa.2 or 3axona 3a MepKl cpeqy H3[[paHero Ha napx oT AnOeHa
Mo*oga - HsnrnHHTeneH ar{per(op x fepraaa r-eop"r"* - np"4""4urar,r Ha HacrocrencrBoro:



- Aexrapaux, no qJT. l0l, al. I I or 3OII or Al6exa MoHoBa _ Hsm:rsnrenen ,q4peKrop
u fepraua Feoprueaa - llpegceAaren Ha HacrorreflcrBoro;

Koucrangnr na KoMr.rc[fi' orH@Ho cEorBercrBHe-ro Ha npeacra,eHfire roKyMe]rru c H3r{cKBaHHrra
K6M nurlHoro ctcrorHle I xprrrepfir{Te sa noa6op [ocraBeHH m Br3JroxHTejr.s:

I - Yqacrrnrrr He e nocoqxJr rrlucxyeMara rnQopr*aqxr n EE,{O[, {acr VI:
3axno.rrrenHu noroxeHr-f, .

Y.racrnuxrr c.ne4Ba Aa rrpeAcraBn KoperrHo nonr:lneH EE.(O[.
C ugx.nroqenue ua r-r:6poeurre no-rope 6eaexrx, np€AcraBeHHre m yr{acTH[Ka

aoKyMeHTr{ ofHocHo r}rqHoro crcrocHHe fi rg}rrepHr-rre ra no460p orroBapr-t Ha H3UCKBSHHTTa
na Brlnoxnrerc rl He ca xoHcrarr{paHu HecborBercrBHr.

6. IPAICTEP EOO.{:a O6oco6ena notuq c I x O6oco6eHa nosxusr 2
Ilanxa .ltll 1 na )rqacrHuxa cr,qrpxa:
- 3arg.nexxe :a yracrue uo o6pareq;
- Onuc xa npe.EcTaBeHuTe AoK),ueulr no o6pareq.
- EEIOII ra O6oco6eua no:xu,nr 1 n O6oco6ena nornqar 2no o6pa:eq,- Aex,rapa4{r 3a JIHnca Ha o6crosrencrsa no cMHqbra na no ,rn. 3, r. g o.r 3axoua ra
HKOHOMHqeCKfiTe n tfnnancoarrre orHo[eH[, c .4pyxecrBar4 per]rcrpHpagr{ B ropr{caxr<qsu c
nperlepeurgra:len AaHbqeH pexHM, cB.r,p3aHHTe c rrx JrHUa n rexHllre AeEcrBHTenHr.t
co6crsexn[H m Kano*r fropaaroa Cmuvia - Vnpaarren;
-,- .{euapaqxr no u.n.6, a.n.2 or 3arona 3a MepKu cpeury n3nrpaxero xa napu or Ka,roen
Hop,tanoo Cran'rer - Ynpaanrcn;
- IeKnapaqu, rro q:r. l0l, a:r. I I or 3OlI m KarorH ltrop.Aauoa Craxvea - ynpaure.n:

Koucrangu Ha KoMscH.Fra orH@Ho cLorBercrBucro Ha npeAc.raBeHrfie Aor(yMeHTlr c IrgHcKBalHHrra
KbM flnrrHoro cbcrorHl{e H Kprrepuxre ra nol6op nocxaBeHH or Ba3roxrrerr:
l. B EEIOI, 9acr I: I4u$opuauxc 3a npoue^qypara 3a B63JruraHe Ha o6r{ecreeHa noprqxa
fl 3a Bb3naraqlr, opraH [Jrx Bt3JloxHTeJrr, JruacrHnKbr He e nocosnJt uHr[opMaqnr, rorto
no3BolrrBa npoqe.e/paTa 3a B'3raraHe ra o6qecraexa noprq(a Aa 6rAe neAsycrrrlicreHo
H,aelrrBiDrurpaHa;
2. YqacrHuKbr Be e rrocoqrur
3axlroqrrrel uu noJIoxeHI.Lfl .

HsrcKyeMara rHQopr'.raqur a EE,(O[, gacr VI:

VqacrHrrsr cae.qsa Aa IrpeAmaBrl xopernro nonrnnen EE,{OI.
C usKffoqerrre Ha ar6poenrne no-rope 6elexnu, npe.{craBeHlTe or yqacrHuxa

aol(yMelrrH orHocHo Jrr{qHom clTorHHe H Kpr{TepHlrre ra no160p orroBaprr Ha rfi}lcr(BaHrrra
na Bra,roxrrre.:rx H He ca KoHcrarrlpaHx HecLorBercrB[r.

Btg octiosa Ha lt:BtpEeHoro xoMHcxira eMHo.tlyrrrHo

PEluИ :



つ

´

t.

Bt3trox ETeJrr, nocoqeHH B o6.sBIeHUeTO.
3. Cnea H3THqaHero Ha cpoKa no r.2 Kouucurm ra

pa3rnex,{aHe Ha aonBJrHrreJrHo npeacl?BeHHTe
) tacTHHqHTe c H3HCKBaHI{'TTa ICLM JI},lrtHOTO Crgrt

3 ToHЧO BacИ ЛeB TOHЧ eB―/…

4. Hurona lxuxrpog Xaaxxes .....

Ha ocuoseHxe ra. 54, a.n. 8 or IItr3OII Ia yBeaoMH yvacrHxrlure B
ny6arvuoro ctcre3aHHe 3a B63raraHe Ha o6qecraeua [oprqKa c npeaMer: ,,[r6op xa
]l3n]IHrTeJr 3a (rLulGcTBrBaHe rro xoHc:/nTaHTcx[ ycJIyrH no npoeKr
,Pera6xnurruxr He BoAonpoBoAH B HaoeJreHH nesra or o6urrna 

'Cy*rrr4-, 
obr"".

Beaxxo Trpuoro' no.qae o6oco6enn nolrusu", Kam HM H3[parr npo.ToKona or
3aceAaHrrero Ha KoMnc[r.ra B Aexr ua ny6,ruryuauero uy a npoSuaa Ha KynyBar{a.

Ha ocnonanre u. 54, aa.9 m IIII3OII A"sa a"cuoxro". Ha ftasrHnugTe no
orHorxeHue Ha KoHm e KoHcrarxpaHo HectorBercrB[e Hns Jrrmca ua xx<[opuaux_r
,qa npeAcraBrr Ha koMncrurra noa EE[Ofl alusru lpyru AoKyr{eHru Koxm cbArpxar
npoMeHeHa s/nru.[onrrnesa anQopuaunr B cpox m 5 /nvr/ pa6orHr 4rr, cr^"ro -aaTaTa Ha nonyr{aBaHe Ha HacTorqE npoToKon, B caoTBeTcTBXe C 

'I}HCKBaH{XTa 
Ha

ae 3ac€aaHlJe 3A

CAOTBETCTBHETO HA

ra no46op.

ヽ
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Ifpe,qce4arur : Mapnxena llenqesa [Ia3BaHToBa
Il iIJIEHOBE:

l. Ka,ruu l-eoprxea Mapeuxoa -
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