
    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 1 

 

 

 

Утвърдил: …………………. 

Възложител: Милко Армутлиев 

Кмет на община Маджарово 

 

  

  

  

ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ  

ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  ППОО  ЧЧЛЛ..  2200,,  ААЛЛ..  22,,  ТТ..11  ООТТ  ЗЗООПП  ––  

ППУУББЛЛИИЧЧННОО  ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕ  СС  ППРРЕЕДДММЕЕТТ::  

 „„РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ИИ  ППООДДММЯЯННАА  ННАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШННАА  

ВВООДДООППРРООВВООДДННАА  ММРРЕЕЖЖАА  ННАА  ТТЕЕРРИИТТООРРИИЯЯТТАА  ННАА  ООББЩЩИИННАА  

ММААДДЖЖААРРООВВОО,,  ООББЛЛААССТТ  ХХААССККООВВОО““  
 

 

 

 

 



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

2. ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ 

4. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

5. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА 

6. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

РАЗДЕЛ ІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР  

4. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

5. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

6. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УЧАСТНИЦИ - ОБЕДИНЕНИЯ 

РАЗДЕЛ ІII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

РАЗДЕЛ IV. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

4. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

5. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

РАЗДЕЛ V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

РАЗДЕЛ VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИИ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

РАЗДЕЛ VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

2. ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА 

3. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

РАЗДЕЛ IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

РАЗДЕЛ X. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

Образец № 1 – Опис на представените документи, съдържащи се в офертата 

Образец № 2 – Образец на ЕЕДОП 

Образец № 3 – Техническо предложение 

Образец № 4 – Ценово предложение 



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 3 

РАЗДЕЛ XI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 4 

 

РАЗДЕЛ I.  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на община Маджарово. 

Официално наименование Община Маджарово 

Адрес ул. „Петър Ангелов” № 1 

Град Маджарово  

Пощенски код 6480 

Държава Република България 

Представляващ Милко Петков Армутлиев 

Лица за контакт Иван Семерджиев 

Телефон 03720/2220 

Факс 03720/2302 

Електронна поща madjarovo@abv.bg 

Официален интернет адрес   www.madzharovo.bg 

 

2. ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство”, като избраният за 

изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни СМР на обект: 

„„РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ИИ  ППООДДММЯЯННАА  ННАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШННАА  ВВООДДООППРРООВВООДДННАА  ММРРЕЕЖЖАА  ННАА  

ТТЕЕРРИИТТООРРИИЯЯТТАА  ННАА  ООББЩЩИИННАА  ММААДДЖЖААРРООВВОО,,  ООББЛЛААССТТ  ХХААССККООВВОО““  

  

Подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката се съдържа в 

техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация за обществена 

поръчка. 

 

3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ  

3.1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 5 084 891,76лв.  

(пет милиона осемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и два лв. и деветдесет и шест 

ст.) без включен ДДС, разпределени както следва: 

 

 

http://www.madzharovo.bg/
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№ Вид на дейност 

 Прогнозна 

стойност 

1 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в 

гр. Маджарово - ф 110  
440 076,12 

2 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. 

Бориславци - ф 110  
790 696,73 

3 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. 

Тополово - ф 110  
159584,40 

4 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. 

Тополово - ф 90  
610 086,12 

5 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. 

Долно съдиево - ф 90  
19 397,29 

6 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. 

Долни главанак - ф 90  
50 416,74 

7 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в 

гр. Маджарово - ф 90  
1 370 738,75 

8 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в 

гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Тополово, с. Долни главанак, с. 

Долно съдиево - непредвидени разходи  
232 366,27 

9 

Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания 

водопровод/ в с. Бориславци 
578 435,23 

10 

Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания 

водопровод/ в с. Тополово 
627 894,11 

11 
Изграждане на контролна система в гр. Маджарово 

91 200,00 

12 
Изграждане на контролна система в с. Бориславци 

68 400,00 

13 
Изграждане на контролна система в с. Тополово 

45 600,00 

 

 

3.2. При подаване на офертите, участниците следва да се съобразят с посочените в т. 

3.1  стойности на финансовия ресурс на Възложителя (както за поръчката в цялост, така 

и за определения ресурс за всеки обект поотделно). В случай, че ценовото предложение на 

участника навдишава съответните стойности на финансовия ресурс, Възложителят ще 

приеме, че офертата не отговаря на поставеното в т. 3.1. условие и участникът ще бъде 

отстранен от процедурата. 

3.3. Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено въз основа на 

Договор № 26/07/2/0/00586/31.10.2018г., сключен между Община Маджарово и ДФЗ за  

отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
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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 2014-2020г., съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3.4. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на 

обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.  

 

4. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

4.1. Място на изпълнение 

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на Община 

Маджарово. 

4.2. Срок за изпълнение 

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е до тридесет и шест (36) месеца, но не 

по-късно от 31.10.2021 г.  

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва на датата на подписване 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 7 ал. 3 

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

строителството. В предвидения срок следва да бъдат изпълнени всички предвидени 

дейности  за всеки обект. 

4.3. При подаване на офертите, участниците следва да се съобразят с горепосочения 

максимален срок за изпълнение на предвидените дейности. В случай, че участник предложи 

срок за изпълнение на поръчката, който надвишава горепосочения максимален срок, 

Възложителят ще приеме, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на 

процедурата и участникът ще бъде отстранен. 

 

5. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА 

Публично състезание по смисъла на чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП. 

Изборът на вида процедура е на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, във връзка с глава 

двадесет и пета, раздел ІI от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на 

прозрачност при възлагане от възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП. За нерегламентираните 

в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на 

процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

подзаконовите актове по прилагането му, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен 

публичността при възлагане на поръчката, респективно прозрачността при разходването на 

финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и 

едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и 

прозрачност при възлагане на обществената поръчка. 

6. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
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Предметът на поръчката не е обособен в обособени позиции, тъй като всички 

дейности, включени в техническата спецификация са взаимосвързани. Разделянето им е 

нецелесъобразно, тъй като ще доведе до невъзможност за качествено и срочно изпълнение 

на поръчката, с оглед на краен срок, а именно 36 месеца (съгласно Договор 

26/07/2/0/00586/31.10.2018г., сключен между Община Маджарово и ДФЗ).  

Посоченият срок, 36 месеца, се отнася за всички предвидени дейности в договора. 

Целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на проекта. 

Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на 

дейностите по поръчката, а оттам и до разминавания при изпълнението, евентуална 

невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане 

стартирането на някой от дейностите.   

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би 

създало риск за изпълнение на поръчката, възлагането им на различни изпълнители, като 

последното би било свързано и с различна организация на строителния процес и вероятно 

до разлика в срока за  изпълнение на отделните обособени позиции, а оттам и в цялостният 

срок за реализация на проекта. При евентуално разделяне на обособени позиции следва да 

се има предвид риска и възможността при отварянето на офертите на кандидатите да се 

окаже, че за някоя от обособените позиции липсват подадени оферти. Също така 

разделянето на поръчката на обособени позиции увеличава вероятността от евентуални 

жалби, за всяка от обособените позиции, което също поставя под риск крайният срок за 

реализиране на проекта.  

Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се 

явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението, и ще 

доведе до риск от просрочие при реализацията на проекта. Следва да се отбележи, че 

дейностите по изпълнението на предмета на поръчката, са идентични. В този смисъл е 

правилно и целесъобразно, че изпълнението на поръчката без разделянето й на обособени 

позиции, ще гарантира постигане на оптимален резултат, и ще предотврати евентуална 

липса на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на 

отделните дейности.  

По този начин възложителят ще си гарантира: цялостно изпълнение на поръчката, 

един изпълнител да носи отговорност за цялостната гаранционна поддръжка, да се постигне 

оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен контрагент за 

дейностите в пълен обем. Обособяването в отделни самостоятелни позиции крие риск от 

невъзможност за срочно изпълнение.  

 

РАЗДЕЛ ІI.  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 
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както и всяко друго образувание, което има право да извършва дейностите от предмета на 

поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено1; 

1.2. Участниците в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се 

представляват от законните им представители съгласно учредителните документи или от 

изрично упълномощени лица; 

1.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение; 

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

офертата на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта; 

1.5. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти за участие и 

да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези 

случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за 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; 

1.6. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, 

предвидени в обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ   

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

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

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

– 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс2; 

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

аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна2; 

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

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

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

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

                                                           

1 «Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен» е: 

а/ за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кондекса на международното частно право 

б/ за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право 

в/ за обединенията или други образувания, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани 

или учредени. 

 
2 Основанията се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има 

такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 

който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

Лицата по предходното изречение са посочени в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 

Основанието за отстраняване се прилага до изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен 

ако в нея е посочен друг срок. 

apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art353е&Type=201/
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разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила3; 

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

2.1.5. е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор4; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен;5 

2.1.7. е налице конфликт на интереси6, който не може да бъде отстранен7. 

 

Забележки: 

 При подаване на офертата участникът представя информация относно липсата 

или наличието на обстоятелства по т. 2.1. в ЕЕДОП, както следва: 

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. и т. 

2.1.2. се попълва в съответните полета в Част III „Основания за изключване”, Раздел А, 

Раздел В и Раздел Г от ЕЕДОП8; 

                                                           

3 Основанието не се прилага, когато: 

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

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от 

сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

 
4 Основанието за отстраняване се прилага до изтичане на три години от датата на настъпване на 

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

 
5 Основанието за отстраняване се прилага до изтичане на три години от датата на настъпване на 

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

 
6 "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън 

неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да 

повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се 

приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка. 

 
7 Основанието се отнася 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. Лицата по предходното изречение са посочени в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 

 
8 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.1. при наличие на 

присъда в друга държава членка или трета страна. 
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- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се 

попълва в Част III „Основания за изключване”, Раздел Б от ЕЕДОП; 

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 2.1.5., 

2.1.6. и 2.1.7. се попълва в Част III „Основания за изключване”, Раздел В и Раздел Г от 

ЕЕДОП. 

 В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, липсата на основанията за 

отстраняване по т. 2.1., се доказва със следните документи9: 

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

- обстоятелствата по т. 2.1.3. – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

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

агенция "Главна инспекция по труда". 

 

2.2. Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право да 

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

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.10 За тази цел участникът 

може да докаже, че:  

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

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни 

и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

2.2.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 

Кодекса на труда. 

 

Забележки: 

 При подаване на офертата (когато е приложимо), предприетите мерки по т. 2.2. 

се описват в съответните раздели на част III: „Основания за изключване“ на ЕЕДОП и 

като доказателства за надеждността на участника в офертата се представят 

следните документи: 

                                                           

9 Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден 

от компетентен огран, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В тези 

случаи, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно 

значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната 

държава. 

 
10 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. 2.2. възможност за времето, определено с присъдата или 

акта.     
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- по отношение на обстоятелството по т. 2.2.1. и т. 2.2.2. – документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите 

задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

- по отношение на обстоятелството по т. 2.2.3. – документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства; 

- по отношение на обстоятелството по т. 2.2.4. - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"11. 

 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. 

 

2.3. Други основания за отстраняване 

2.3.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, които са 

свързани лица12; 

2.3.2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който важат 

забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от 

същия закон. 

2.3.3. Не може да участва в процедурата физическо или юридическо лице, за което е 

налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

2.3.4. Не може да подава самостоятелно оферта лице, което участва в обединение или 

е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник. 

2.3.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 

Забележки: 

                                                           

11 Удостоверението по т. 2.2.4. се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за 

изпълнител. 

 
12 "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа, а именно: 

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

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

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен 

включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 
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При подаване на офертата участникът следва да декларира в част III., Раздел „Г“,  

дали са налице спрямо него основанията по т. 2.3. „Други основания за изключване“ от 

настоящата документация, чрез посочване на отговор, съгласно образеца на ЕЕДОП. При 

отговор „ДА“ участника трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и 

евентуално предприетите мерки за надежност. 

 

 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

3.1 Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) и да имат издадено удостоверение за изпълнение на строежи от 

категорията строеж, в която попада обекта на поръчката ІV-та група, минимум II-ра /втора/ 

категория и ІІ – ра група, минимум ІV категория от Камарата на строителите или 

еквивалент, а участниците чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени, за изпълнение на строежи 

четвърта група, втора категория и втора група, четвърта категория 

Съответствието с изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: 

Критерии за подбор, раздел А: Годност. При подаване на офертата участниците попълват 

само съответния раздел в електронен ЕЕДОП.  

Изискването се доказва с копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към 

Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада 

обекта на обществената поръчка или еквивалент. В случай, че участникът е чуждестранно 

лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или 

удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, 

или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.  

При сключването на договор, избраният за изпълнител следва да представи документ, с 

който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, 

вкл. че е извършил съответна регистрация, когато е необходимо (чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП). 

В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които 

ще извършват дейностите по строителство. Ако всички участници в обединението ще 

извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.   

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в 

електронния ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този 

случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

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

отстраняване от процедурата. 

 

3.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

3.2.1. Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние 

на участниците. 
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3.2.2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална 

отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, 

причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им 

за целия срок на договора. 

Забележка: За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката 

„Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за 

строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора 

категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ в размер на 400 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 

от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството.  

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 

не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се 

установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна 

застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство. 

Съответствието с изискването се декларира в електронен ЕЕДОП част IV Критерии за 

подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, „Застрахователна полица за риск 

„професионална отговорност“. При подаване на офертата участниците попълват само 

съответния раздел в електронния ЕЕДОП. 

Поставеното изискване се доказва при подписване на договора, съгласно чл. 62, ал. 1, 

т. 2 от ЗОП - копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, 

с изискуемото покритие. 

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на 

изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението, свързани със строителството. Ако 

всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителство, то 

изискването се отнася за всеки от тях.  

В случаите на чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат за конкретната 

поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между 

тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 

техническите и професионалните способности. Третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета 

на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за 

която е необходим този капацитет. 
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Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

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

поетите от третите лица задължения 

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по предходния абзац, поради промяна 

в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка 

В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна 

отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, 

чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние.  

Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета 

на трети лица. 

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в 

електронния ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този 

случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

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

отстраняване от процедурата. 

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите 

от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово 

състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата.  

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 

условията по ал. 2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 

обществена поръчка.  

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

са включени в предмета на договора за подизпълнение 

Не е нарушение на забраната по предходния абзац, 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. 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при спазване разпоредбите на чл.66 от 

ЗОП. 

 

3.3. Изисквания към технически и професионални способности 

3.1. Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на 

подаване на офертата. За строителство „сходно“ с предмета на общесвената поръчка, следва 

да се разбира: „строително-монтажни работи за изграждане и/ или реконструкция, и/или 

рехабилитация или текущ ремонт на водопроводна мрежа и строително-монтажни работи 
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за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на улична 

мрежа.  

За целите на настоящата обществена поръчка Възложителят  поставя изискване за 

обем на извършените дейности по строителство, както следва: „строително-монтажни 

работи за изграждане и/ или реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 

15 000 л.метра водопроводна мрежа и строително-монтажни работи за изграждане и/ или 

реконструкция, и/или рехабилитация или текущ ремонт на 2 000 л. метра улична мрежа. 

Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез 

попълване на електронен ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 

професионални способности, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности 

от конкретния вид“ от еЕЕДОП. При подаване на офертата участниците попълват само 

съответния раздел в електронния ЕЕДОП.   

Поставеното изискване се доказва при подписване на договора с документи по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 

обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

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

посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него. 

В случаите на чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите 

способности и професионалната компетентност.  Когато кандидатът или участникът се 

позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с 

техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  

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

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

основанията за отстраняване от процедурата.  

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в 

електронния ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този 

случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

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

отстраняване от процедурата. 

3.2. Участникът следва да прилага: 

 система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или 

еквивалентен, с обхват на сертификация, включващ строително-монтажни работи; 

 система за управление на околната среда, съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или 

еквивалентен с обхват на сертификация, включващ строително-монтажни работи. 

 Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до 

такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по 
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независещи от него причини. Като в този случай участникът трябва да е в състояние да 

докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения 

критерий за подбор чрез попълване на електронен ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, 

буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от 

еЕЕДОП. 

При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в 

електронния ЕЕДОП. 

Поставеното изискване се доказва при подписване на договора с документ за 

валиден сертификат за система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или 

еквивалентен с обхват на сертификация, включващ строително-монтажни работи, или 

други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството, с обхват, 

включващ строително-монтажни работи и документ за валиден сертификат за система за 

опазване на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват на 

сертификация, включващ строително-монтажни работи или други доказателства за 

еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват включващ строително-

монтажни работи. 

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще 

извършват дейностите по строителство. Ако всички участници в обединението ще 

извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях. 

В случаите на  чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите 

способности и професионалната компетентност. Когато кандидатът или участникът се 

позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с 

техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  

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

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

основанията за отстраняване от процедурата. 

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в 

електронния ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този 

случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

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

отстраняване от процедурата. 

При чуждестранни участници, за доказване съответствие с критериите за подбор 

се представят аналогични документи, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен. 

При участие предвидено участие на трети лица и/или подизпълнители, 

задължително същите представят електронен ЕЕДОП. 

ЕЕДОП задължително се представя в електронен вид по образец, съгласно чл.67, 

ал.4 от ЗОП. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП „Възложителят може да изисква по всяко време 

след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или 
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част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата“. 

 Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от 

деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за 

обединението. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 
4.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 

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

икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 

компетентност. 

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

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

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

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

този капацитет. 

4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 

да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. 

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако 

то не отговаря на някое от условията по т. 4.4. 

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети 

лица при спазване на условията по т. 4.2 - 4.4. 

 

Забележки: 

При подаване на офертата, когато участникът се позовава на капацитета на 

трети лица, посочва това в Част II „Информация за икономическия оператор”, Раздел В 

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

доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се 

представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът се позовава на капацитета на трети 

лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 

документи за поетите от третите лица задължения. 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
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5.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите13 и дела от поръчката, който 

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

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

5.2.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

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

основания за отстраняване от процедурата. 

5.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по т. 5.2. 

5.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. 

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

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

изпълнени едновременно следните условия: 

5.5.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

5.5.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, включително по 

отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 

изпълнените до момента дейности.  

5.6. При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на 

Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.5. 

заедно с договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок 

от тяхното сключване. 

5.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

5.8. Разплащанията по т. 5.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

5.9. Към искането по т. 5.8. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

5.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 5.7., когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

5.11. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители са 

посочени и в договора за възлагане на поръчката. 

 

Забележка: 

При подаване на офертата участникът посочва в ЕЕДОП подизпълнителите и дела 

от поръчката, който ще им възложат, ако възнамерява да използва такива. 

Съответваната информация се посочва в Част II „Информация за икономическия 

оператор”, Раздел В от ЕЕДОП и в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. Когато участникът е 

посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен 

                                                           

13 „Подизпълнител” е лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената 

поръчка. 
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ЕЕДОП с попълнена информация по част II, раздели А и Б и част III – VI. В този случай, 

участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения; 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УЧАСТНИЦИ - ОБЕДИНЕНИЯ 

6.1. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато 

участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

6.2. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

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

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

6.2.1. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 

6.2.2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство; 

6.2.3. правата и задълженията на участниците в обединението; 

6.2.4. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

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

6.3. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата.  

В случай, че преди датата на подаване на офертата обединението не е регистрирано по 

БУЛСТАТ, то преди възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка, 

участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за 

извършеното класиране и избран изпълнител и получаване на покана за сключване на 

договор, съответно преди подписване на договора за възлагане на поръчката. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено 

6.4. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

6.5. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица 

основанията за отстраняване по т. 2.1. и 2.3. от РАЗДЕЛ III „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ“ се прилагат за всеки член на обединението. 
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Забележка: 

При подаване на офертата, в случай, че участникът е обединение, което не е 

юридическо лице, ЕЕДОП се представя и за всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в състава на обединението. 

  

 

РАЗДЕЛ III. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. 

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на икономически 

най-изгодната оферта, която се определя на основание критерий за възлагане „най-ниска 

цена“. На първо място ще бъде класиран участникът, чиято оферта отговаря на условията  

поставени от възложителя  и е предложил най-ниска цена за изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Участниците могат да подават само по една оферта за участие. 

1.2. Не се допуска представянето на варианти в офертата. 

1.3. Офертата се подава на български език в един оригинал. Разходите, свързани с 

изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. 

1.4. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

1.5. Всички документи, съдържащи се в офертата, се представят на български език, 

без корекции и поправки и се подписват от законно представляващия участника или от 

надлежно упълномощено/и лице/а. Изискуемите документи, които обективират лично 

изявление на конкретно лице представляващо участника не могат да се подписват и 

представят от пълномощник. 

1.6. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени с 

гриф „Вярно с оригинала” и подпис на правоимащото лице.  

1.7. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В 

тези случаи в офертата се прилага декларация за конфиденциалност и информацията няма 

да бъде разкривана от възложителя. Участниците следва да имат предвид, че не могат да се 

позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка. 

1.8. При изготвянето на офертите, участниците следва да спазват всички задължения, 

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

условията на труд, които са приложими към изпълнението на настоящата поръчка. 

1.9. Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 
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2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

2.1. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 /сто и 

осемдесет/ дни, считано от датата на подаване на офертата. 

2.2. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани 

с условията на представените от тях оферти. 

2.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако предложи по – 

кратък срок на валидност на офертата от посочения в т. 2.1.  

2.4. В случай, че по време на процедурата срока на валидност на офертите изтече 

Възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в 

определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от 

участие. 

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана, 

непрозрачна опаковка. Опаковката по предходното изречение трябва да съдържа: 

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

участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител – Образец № 1; 

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2; 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. 

„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 

европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. 

Същият следва да бъде цифрово подписан от всички задължени лица и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 

който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание. За нуждите на настоящата обществена поръчка, Община Маджарово е създала 

образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система 

еЕЕДОП. Системата е достъпна  чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-

услуги и директно на следния адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en. 

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

приложимо; 

3.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие 

от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: определяне на партньор, който 

да представлява обединението за целите на обществената поръчка; уговаряне на солидарна 

отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; 

правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността 

между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на 

обединението;  

3.5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – оригинал или заверено копие; 

3.6. Техническо предложение – Образец № 3:  

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en
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 Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката – съответно Образец №3, 

следва да се съдържат следните приложения:  

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма 

на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на 

участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната 

последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за 

изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС 

дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната 

ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, 

използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена 

дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за 

всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да 

посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. 

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите 

спецификации, строителната програма и ценовото предложение на участника. В графика 

трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.  

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското 

наименование, производител/и, доставчик/доставчици и общо количество за влагане, 

техническите и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде 

съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи 

организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да 

бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, 

ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. 

Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с 

утвърдените от възложителя технически спецификации.  

3. Строителна програма в съответствие с изискванията на Техническите спецификации. В 

своята цялост тя е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за 

него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за 

изпълнителя по договора за нейното спазване. Строителната програма и линейния 

календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на 

СМР. В противен случай участникът ще бъде отстранен. 

 Когато Техническото предложението за изпълнение на поръчката не съответства на 

Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, 

ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и 

механизация, времевите предложения, както и други части на Предложението за 

изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с 

предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.  

 Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или 

противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки 

ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други 

процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се 

идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, се отстранява от 

понататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, 

технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива. 
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 Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, 

показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и 

противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, 

заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се 

отстранява.  

 Участникът трябва да представи Техническото предложение и неговите приложения 

на хартиен и електронен носител. 

Ако участник предложи по-кратки гаранционни срокове за изпълнените строителни 

дейности от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, участникът ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

3.7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, съдържащ:  

a) „Ценово предложение” – попълнен, подписан и подпечатан Образец №4 – оригинал, като 

крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до 

втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с 

ДДС. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки 

един документ, включен в ценовото предложение.  

Към Ценовото предложение - Образец №4 всеки от участниците следва да представи и 

следните приложения:  

б) Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Образец №4-1, в оригинал на хартиен и 

електронен носител – формат /файл Excel/ - за по-лесно съпоставяне на ценовите оферти;  

в) Анализи на единичните цени – заверени от участника.  

Важно! 

1. Ценовото предложние и неговите приложения следва да се представят на хартиен и 

електронен носител. (На електронния носител КСС следва да е попълнено във формата на 

документа –Excel, с цел лесен сравнителен анализ )  

2. Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове 

работи, ще бъде отстранен от участие.  

3. Участник, който не е представил единични цени за всички отделни видове работи в КСС 

или посочената крайна цена в анализа не отговаря на съответната единична цена в КСС, ще 

бъде отстранен от участие.  

4. Посочените в ценовото предложение /образец №4/ ценообразуващи показатели, 

формиращи единичните цени за отделните видове СМР и тези, посочени в документа с 

анализа на формиране на единичните цени за отделните видове работи, следва да са 

еднакви. При установени разлики в различните документи, участникът ще бъде предложен 

за отстраняване от процедурата.  

5. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква 

информация за цената. Участници, които по какъвто и да е 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. 
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Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква 

нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, 

подпис и мокър печат /ако има такъв/.  

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

или в превод на български език. Ако в предложението са включени документи, референции 

или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от официален превод на 

български език.  

Документите към техническото предложение, както и приложенията към него, следва 

да съдържат емблемата на Европейския съюз, националното знаме на Република България, 

както и думите: „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони, ПРСР 2014-2020“, а в долния колонтитул и „Реализация на 

проект: 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на 

територията на община Маджарово, област Хасково“, каквито реквизити съдържат 

образците.  

 Посоченото изискване се отнася за всички  документи по процедурата. 

4. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  

4.1. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

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

информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

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

длъжни да предоставят информация. 

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

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т.4.т1. 

4.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава 

от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 

обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

4.4. Когато участникът е посочил, че ще ползва един или повече подизпълнители, се 

представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. 

4.5. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за 

участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

4.6. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие 

по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 

ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 

разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение 

на останалите задължени лица. 

4.7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 
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4.8. Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. б “а“ от ПЗР на ЗОП, се 

въвежда задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018г. 

Агенция за обществени поръчки е изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018г., 

с което се предоставя информация досежно електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно 

указанието, Възложителите следа да дадат указания на заинтересованите лица за 

възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. 

За нуждите на настоящата обществена поръчка, Община Маджарово е създала 

образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система 

еЕЕДОП. Системата е достъпна  чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-

услуги и директно на следния адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en. 

В профила на купувача на Община Маджарово, по преписката на настоящата 

обществена поръчка, са приложени ЕЕДОП, в следните формати: PDF и ХML (rar формат) 

и doc формат (ЕЕДОП - Образец №2).  

За да се попълни еЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания: 

 Изтеглете приложения “espd-request.xml”файл и го съхранете на компютъра си; 

 Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език; 

 В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте 

отговор „Икономически оператор“; 

 В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“; 

 В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, 

след което следва да се избере файла, който е бил запаметен, формат espd-request.xml”; 

 В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и 

натиснете бутона “Напред“; 

 Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят 

всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се 

зарежда попълнения файл и същия може да бъде прегледан; 

 След като зареди целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон 

„Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, 

за да може да се редактира повторно, ако е необходимо; 

 Изтегленият *pdf. файл се подписва електронно и се прилага към офертата. 

Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП, участниците могат да използват Стандартния 

образец на Единен европейски документ за обществени поръчки в .doc формат (Образец 

№2 – ЕЕДОП, досегашния формат, свален от сайта на АОП),  при спазване на условието за 

общодостъпност на използваните средства. Документът (ЕЕДОП - Образец №2) след 

попълване от страна на участника, следва да бъде цифрово подписан и приложен на 

подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Въпрос на избор е кой от предоставените в настоящата процедура образци на ЕЕДОП 

участникът ще избере да попълни и представи. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. Във всички случаи инструментите и устройствата, 

които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са достъпни и 

оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и 

комуникационните технологии за широка употреба; 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en


    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 26 

 Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с 

електронен подпис следва да бъде подписана версията в .pdf формат.  

Важно: ЕЕДОП на хартиен носител не може да бъде подаван и няма да бъде 

приеман за редовен. 

1.Представяне на ЕЕДОП в електронен вид: Възложителят приема е-ЕЕДОП по някои 

от следните начини:  

а) е-ЕЕДОП да бъде подписан с електронен подпис и приложен на подходящ 

електронен носител към пакета документи за участие в процедурата. Например компакт 

диск (CD R, CD R/W) – със стандартна файлова система ISO 9660, USB флаш и др.  

в) е-ЕЕДОП да бъде предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. При този избран начин документът следва да е 

снабден задължително с електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е 

подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за 

получаване на офертите. 

Като приложение към документацията следва да бъде представен документ, в който 

да се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП. анните, които се попълват в 

е-ЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата, свързани с конкретния подател 

на документа.  

2.Общи условия за е-ЕЕДОП Възложителя приема е-ЕЕДОП при следните условия:  

a) Документите са в един от горепосочените в т.1 формати, а именно PDF (Adobe Acrobat, 

минимална версия 6.0 СЕ) или DOC (MS Word, минимална версия ХР или 2003).  

б) Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси.  

в) е-ЕЕДОП не трябва да съдържат макроси или изпълним програмен код. 

г) Документите следва да съдържат прав (некриптиран) текст.  

д) Документите следва да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис със 

средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат 

При представяне на ЕЕДОП от  трети лица, обединения, от участници в обединения, 

подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на 

ЕЕДОП, той следва да е на електронен носител. 

4.9. 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. 

4.10. 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. 

 

5. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

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

от възложителя условия. 
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 5.2. 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. 

 5.3. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. 

 5.4. Документите представени в офертата трябва да са подписани или заверени (когато 

са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, освен документите, за които са посочени 

конкретните изисквания за вида и заверката им 

 5.5. Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно 

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

представляващия. 

 5.6. При подаване на офертата участникът може да посочи информация която смята за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, предвид което възложителя да 

не я разкрива. Участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на 

предложения в офертите им, които подлежат на оценка. 

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

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

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община 

МАДЖАРОВО, 6480 гр. МАДЖАРОВО, ул. „Петър Ангелов“ № 1. 

5.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват:  

5.2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

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

5.2.3. наименованието на поръчката. 

5.3. Крайният срок за представяне на офертата е посочен в Обявлението за 

поръчката. Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при 

Възложителя, в срока, определен за подаване на офертите. В противен случай тe се връщат 

на подателя по реда и условия на ЗОП и ППЗОП и няма да бъдат разгледани. Възложителят 

не се ангажира да съдейства на участниците за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участниците. 

5.4. Не се приемат оферти за участие, които са представени след изтичане на 

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

цялост. 

5.5. Получените оферти за участие се завеждат в регистър, който съдържа:  

1. подател на офертата или заявлението за участие;  

2. номер, дата и час на получаване;  

3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата в случаите по чл. 39а, ал. 5 

- 7 от ЗОП;  

5.6. В случаите по чл. 39а, ал. 5 - 7 от ЗОП при получаване на офертата върху 

опаковката се отбелязват данните по т.5.5., т. 2, за което на приносителя се издава 

документ.  

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

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

списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. 
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Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на 

заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка по предходното 

изречение.  

5.8. Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 100 

от ЗОП. 

5.9. Във връзка с провеждането на процедурата и с подготовката и подаване на 

офертите, за необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в 

документацията за участие и обявлението за откриване на процедурата, се прилага ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 
 

1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1.1. След изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на оферти 

възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя:  

1. поименния състав и лицето, определено за председател;  

2. сроковете за извършване на работата;  

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

работата на комисията, когато е приложимо. 

а) Членове на комисията по т.1.1. могат да са и външни лица.  

б) В случаите по б.а, възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени 

като председател или членове на комисията.  

в) Председателят на комисията по т.1.1. - т. 1, свиква заседанията на комисията и определя 

график за работата ѝ; информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват 

изпълнението на поставените задачи в посочените срокове; отговаря за правилното 

съхранение на документите, които не са в платформата, до приключване на работата на 

комисията; прави предложения за замяна на членове на комисията при установена 

невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си. 

г) Членовете на комисията: участват в заседанията на комисията; лично разглеждат 

документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на офертите; 

подписват всички протоколи и доклади от работата на комисията.  

1.2. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.  

1.3.  Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на 

комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се 

аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от доклада по чл. 103, ал. 3 ЗОП.  

1.4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП след предоставяне на списъка с кандидатите или участниците.  
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1.5. Всеки член на комисията по т.1.1. е длъжен да си направи самоотвод, когато 

установи, че: по обективни причини не може да изпълнява задълженията си; в хода на 

провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси.  

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

налице конфликт на интереси с кандидат или с участник.  

1.7. В случаите по т. 1.5. и 1.6. възложителят определя със заповед нов член.  

1.8. В случаите по т. 1.6. действията на отстранения член, свързани с разглеждане на 

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

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

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

узнали във връзка със своята работа в комисията, включително да опазват документите от 

неправомерен достъп.  

1.10. Комисията и всеки от членовете ѝ са независими при изразяване на становища 

и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.  

Всеки член на комисия е длъжен незабавно да докладва на възложителя случаите, при 

които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на кандидат или 

участник. 

2. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

3. Действията на комисията при разглеждане на офертите за участие се извършват по 

реда на чл.чл.54,56,57,58,60,60а и 61 от ППЗОП. 

4. Приключване работата на комисията 

4.1. Докладът по чл. 103, ал. 3  от ЗОП, се представя на възложителя за 

утвърждаване. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията. ( 

4.2. Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, 

решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за 

защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада по т. 4.1.  

4.3. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или 

го връща на комисията с писмени указания, когато:  

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

процедурата, и/или  

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

без това да налага прекратяване на процедурата.  

4.4. Указанията по т. 4.3. не могат да насочват към конкретен изпълнител или към 

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

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

които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 4.3., т. 1; 2. нарушението, 

което трябва да се отстрани в случаите по т. 4.3., т. 2.  

4.5. Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията й.  

4.6. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.  
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4.7. В случаите по т. 4.2. възложителят уведомява Комисията за защита на 

конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

Други основания за отстраняване от участие 

 

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от процедурата:  

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

не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;  

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение 

№ 10;  

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

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; 4. кандидати или участници, които са свързани 

лица. 

 

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

3.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение, когато: 

3.1.1. не е подадена нито една оферта и/или заявление за участие; 

3.1.2. всички оферти не отговарят на условията за представяне включително за форма, 

начин и срок, или са неподходящи14; 

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

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

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

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

сключи договор за обществена поръчка; 

3.1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, 

надвишават финансовия ресурс, който Възложителя може да осигури; 

3.1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на 

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се 

осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди; 

3.1.8. са необходими съществени промени в условията на поръчката, които биха 

променили кръга от заинтересованите лица. 

3.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

3.2.1. е подадена само една оферта; 

                                                           

14 “Неподходяща оферта” е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за 

изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор 

или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване. 
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3.2.2. има само една подходяща оферта за участие; 

3.2.3. участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор или не изпълни 

някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или не докаже, че не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

 

РАЗДЕЛ VI. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

 

1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

- изпълни задължението 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. 

- представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

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

- откаже да сключи договор; 

- не изпълни някое от горните условия  

или 

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

В тези случаи Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за 

определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник 

за изпълнител. 

1.2. 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 когато: 

- определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма 

заинтересовани кандидати. 

1.3. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди 

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

предварително изпълнение. 

1.4. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

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

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

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 
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1.5. Изпълнителят сключва 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 ЗОП. 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

2. Доказване липсата на основания за отстраняване ( при подписване на договор) 

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

изпълнител представя: 

1. за обстоятелствата по т. 2.1.1, Раздел Ⅱ- свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по т. 2.1.3, Раздел Ⅱ - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверения от общината по седалището на възложителя и по седалище на участника; 

3. за обстоятелството по т. 2.1.6, Раздел Ⅱ - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

 

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

постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6. участникът представя 

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

поръчка. 

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

документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен. В този случай, когато в съответната държава не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен 

орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето па горепосочените документи, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията 

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

2.2. Идентифициране на лицето, избрано за изпълнител 

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 6 от ЗМИП, мерките по чл. 3, ал. 1 от ЗМИП (идентифициране на 

клиент, респективно на действителния собственик на клиент - юридическо лице) са 

задължителни за лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки. 

В съответствие с чл. 4, ал. 15 от ЗМИП, проверката на идентификационните данни на 

клиентите и действителните собственици се извършва преди установяването на търговски 

или професионални отношения. 

Съобразно чл. 1, ал. 1 от ППЗМИП, идентифицирането на клиент и на действителен 

собственик на клиент - юридическо лице, както и проверката на тяхната идентификация се 

извършва чрез използване на документи, данни или информация от независим източник. 

Преди сключване на договор, лицето, което е избрано за изпълнител, подлежи на 

идентификация по смисъла на ЗМИП и ПИЗМИП, посредством един или повече от 

изброените в чл. 4, ал. 1, т. бит. 7 от ППЗМИП способи. В съответствие с чл. 6, ал. 2 от 
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ЗМИП, при липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез 

декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото 

лице. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ПИЗМИП, декларацията по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП се подава 

пред лицето по чл. 3, ал. 2 от ЗМИП (възложителя) или пред определен от него служител 

преди извършването на операцията или сделката. Декларацията по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП е по 

нормативно установен образец - Приложение №2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП. 

Във връзка с горното, преди сключване на договора за обществена поръчка, в случай, че на 

лицето, избрано за изпълнител, бъде поискана декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, същото е 

длъжно да я представи на възложителя. 

 

РАЗДЕЛ VII. 

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
1. Гаранция за изпълнение  
1.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от 

стойността на договора (без ДДС). 

1.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:  

1.2.1. парична сума; 

1.2.2. банкова гаранция; 

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

Изпълнителя.  

1.3. Гаранцията по т.1.2.1. или т. 1.2.2. може да се предостави от името на 

Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  

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

изпълнение.  

1.5. 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. 

1.6. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по 

банков път по следната сметка:  

 

Банка: ОББ АД ГР. ХАСКОВО 

IBAN:  BG62 UBBS 88888437255900 
BIC: BIC UBBSBGSF 

 

1.7. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

1.7.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 

банката - гарант да извърши плащане при всяко писмено искане от Възложителя, 

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание 

за задържане на Гаранцията за изпълнение по договора за обществена поръчка. 

1.7.2. да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след крайния 

срок на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова. 
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Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, са за сметка на Изпълнителя. 

1.8. Когато като Гаранция за изпълнение се представя под формата на застраховка, 

която обезпечава отговорността на Изпълнителя по договора, Изпълнителят предава на 

Възложителя оригинален екземпляр на сключената застрахователна полица, в която 

Възложителят е посочен като „трето ползващо се лице“ и която трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

1.8.1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя; 

1.8.2. да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след крайния 

срок на договора.  

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на Изпълнителя. 

1.9. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани 

в договора за обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

1.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

2. Гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства 

Преди извършване на авансово плащане по този договор, Изпълнителят  представя на 

Възложителят и гаранция за авансово предоставени средства, покриваща 100 % от 

стойността на авансовото плащане без ДДС. 

Стойността на авансовото плащане е в размер на 50 % (петдесет на сто) от стойността 

на договора. 

Гаранцията за авансово предоставените средства се представя по избор на 

Изпълнителя в една от формите посочени в ЗОП и в т.1.2. от настоящия раздел. 

Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до три дни след 

връщане или усвояване на аванса съгласно разпоредбата на чл.111, ал.3 от ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 

участие в процедурата на следния Интернет адрес:  

 https://www.madzharovo.bg/new/main.php?module=news&nws_cat_id=9 

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. 

2. ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА  

2.1. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, 

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

срока за получаване на  офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или при 

необходимост от спешно възлагане – до 7 дни. 

2.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на 

искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди изтичане срока за получаване на оферти. а 

https://www.madzharovo.bg/new/main.php?module=news&nws_cat_id=9
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когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или поради необходимост от спешно възлагане – 

до 4 дни преди този срок. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 

2.3. Разясненията се предоставят чрез публикуване им на профила на купувача.  

3. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

3.1. Възложителят може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано 

лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата и в документацията за участие в обществената поръчка.  

3.2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите 

по т. 3.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява 

откриването на процедурата.  

3.3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или 

допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от 

публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. 

3.4. С публикуването на обявлението за изменение се смята, че всички заинтересовани 

лица са уведомени. 

РАЗДЕЛ IX. 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация 

между Възложителя и заинтересованите лица/участници може да се извършва с електронни 

средства за комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация, 

обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска 

услуга или комбинация от тях и електронни средства.  

Избраният начин на комуникация трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на информацията от адресата, за когото е предназначена. 

2. За получено писмо или уведомление по време на възлагателната процедура за  

обществена поръчка ще се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него 

адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това 

ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се 

счита уведомлението, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. 

3. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите. 

4. За въпроси във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 

от участниците, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, 

обявлението и документацията за обществената поръчка и действащото законодателство на 

Република България. 

5. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
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условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на 

поръчката, както следва: 

 

 Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;  

интернет адрес:  http://www.nap.bg  

 

Национален осигурителен институт (НОИ) 

Контактен център: 0700 14 802 

Адрес: гр.София, 1303, бул.”Александър Стамболийски” № 62-64 

Интернет адрес: www.noi.bg  

 

 Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ;  

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

Адрес: 1000 София, бул.”Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00 

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/  

 

 

 

 Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg  

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 02/ 8119 443 

 

За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането и 

възлагането на поръчката, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

приложимите подзаконови, национални и международни нормативни актове съобразно 

предмета на поръчката. 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/


    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 37 

 

РАЗДЕЛ X.  

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
 

Образец № 1 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 15 

№ ДОКУМЕНТИ 

I ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 
1 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2 

2 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е 

приложимо) 

1………………. 

2………………. 

3………………. 
3 Копие от учредителен акт, споразумение и/или друг приложим документ 

(когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) 

II ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1 Техническо предложение (Образец № 3) с приложени: 

- Строителна програма и времеви график на изпълнението  

………… 

III ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

1 
Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, в който 

се поставя Ценово предложение - Образец № 4, ведно с остойностена количествено-

стойностна сметка – Образец № 4.1.  

 

Дата: ..............................                                     ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

 
              [име и фамилия] 

                                                                                                [качество на представляващия участник]

                                                           

15 Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред 

трети страни за всякакви цели. 

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на 

обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата 

процедура. 

В таблиците се добавят или премахват толкова редове, колкото са необходими. 
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Образец № 3 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО 

Наименование на участника:  

Правно-организационна форма 

на участника: 

(търговското дружество или обединение или друга 

правна форма) 

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Пълен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената 

от Вас обществена поръчка с предмет: „ .............................................“ 

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта 

правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с 

горепосоченият предмет. 

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, поемаме 

ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в 

Техническата спецификация на настоящата поръчка и ще съблюдаваме следните условия, 

за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да 

залегнат като договорни клаузи: 

 

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор чл. 39, 

ал.3, т.1, б.“в“ от ППЗОП. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на 

обществената поръчка, заложени в клаузите на приложения към документацията за участие 

проект на договор.  

2. Декларация за срок на валидност на офертата на основание чл. 39, ал.3, т.1, 

б.“г“ от ППЗОП. Декларираме, че приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 

6 (шест) месеца, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, 

съгласно Обявлението за обществена поръчка.  

3. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание 

чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени 

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

заетостта и условията на труд. 
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4. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на 

поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на 

възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от 

нас техническо предложение, като ще спазваме долупосочения  срок за изпълнение на 

поръчката.  

5. Предлагаме срок за изпълнение на  СМР:  …...…… (словом:………………………) 

месеца; 

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството). 

6. Ако ни бъдат възложени строително монтажни  работи  на горепосочения обект, се 

задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи 

се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена 

на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със 

строителството на обекта.  

7. Декларираме, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъдe 

съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

8. Прилагаме документ за упълномощаване (ако е приложим) на основание 

чл.39,ал.3,т.1,б. “а” от ППЗОП. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с 

приложена диаграма на работната ръка; 

2. Строителна програма 

3. Спецификация на всички използвани строителни продукти. 

4. Електронно копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и 

неговите приложения. 

1. Линейният график следва да представя строителната програма на участника, като прецизира 

съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  

Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да 

отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма 

на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, 

времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите 

строителни  и наети  лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът 

следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. 

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с Техническия инвестиционен 

проект и техническите спецификации. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение 

на поръчката.  



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 40 

2.Строителната програма следва да е изработена в съответствие с изискванията на Техническите 

спецификации. 

3. Спецификацията на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, 

производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на 

материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/и, 

доставчик/доставчици, сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и 

качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от 

него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. 

Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените 

от възложителя технически спецификации и Техническия инвестиционен проект. 

Забележки: 
* Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него следва да са 

съобразени с насоките, дадени в указанията за подготовката на документите, техническата 

спецификация и условията на процедурата. 

** Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от 

изискуемите към него приложения или някой от тези представени документи не съответства на 

изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ..............................                                     ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
              [име и фамилия] 

                                                                                                [качество на представляващия участник]
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Образец № 4 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО 

 

Наименование на участника:  

Правно-организационна форма 

на участника: 

(търговското дружество или обединение или друга 

правна форма) 

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Пълен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „....................................................................................“ 

2. Предлагаме обща цена за изпълнение предмета на обществената поръчка  ……….. 

(словом……..) лева без вкл. ДДС, което е …….…. (словом……..) лева с вкл. ДДС, 

формирана, както следва: 

 

№ Описание на СМР 
Мяр-
ка 

К-во 
Ед. цена 
без ДДС 

Ст-т без 
ДДС 

 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово 

Водопроводни клонове с DN 110 мм  

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ     

1 Рязане на асфалтова настилка m 3 032,03   

2 Разваляне на асфалтова настилка m2 1212,81   

3 
Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с 

обща дебелинa  10 см. 
m2 1 212,81 

  

4 
Разваляне  на трошено-каменна основа на асфалтова 
настилка 

m3 424,48 
  

5 
Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка 
,с d пласт=35 см 

m3 424,48 
  

6 Разваляне и възстановяване бордюри m 10,00   

7 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка m2 32,00   

8 Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. усл. m3 206,30   
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9 
Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 

почви ,неукрепен 
m3 22,92 

  

10 
Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 
,неукрепен 

m3 1298,92 
  

11 
Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 

ръчно,земни и скални почви 
m3 1 321,84 

  

12 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 1 321,84   

13 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 
депо - до 5км. 

m3 1 528,14 
  

14 Разриване на земни и скални маси на депо m3 1 528,14   

15 Натоварване с багер строителни отпадъци  m3 426,14   

16 Транспорт на  строителни отпадъци - до 35 км. m3 426,14   

17 
Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 
полагане 

m3 422,21 
  

18 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 
чакъл)-доставка и полагане 

m3 1091,53 
  

19 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 1 513,74 

  

20 Бетонови опорни блокчета бр. 47,00   

21 Водочерпене с помпа мсм 10,00   

22 
Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли 
ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с 

чугунен капак 

бр. 4,00 

  

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ       

1 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп , за ПХ 70/80 

m 16,00 

  

2 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, 
PN 10, в изкоп  

m 1 516,01 

  

3 

Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 

с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа 
спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 33,00 

  

4 
Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 

70/80 ,комплект, 
бр. 8,00 

  

5 Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80 бр. 2,00   

6 Доставка и монтаж на тройник фланшов 100/80 бр. 2,00   

7 Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП бр. 3,00   

8 Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП бр. 27,00   

9 Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 , ПЕВП бр. 3,00   

10 Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 бр. 8,00   

11 Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 2,00   

12 Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 110 ПЕВП бр. 8,00   

13 Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ⁰ , ф 110 ПЕВП бр. 2,00   

14 Доставка и монтаж на коляно гладко  , ф 90 ПЕВП бр. 4,00   

15 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 
охранителна гарнитура , ф 80, комплект 

бр. 35,00 
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16 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 

охранителна гарнитура , ф 100, комплект 
бр. 6,00 

  

17 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП бр. 55,00   

18 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП бр. 16,00   

19 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 бр. 55,00   

20 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100 бр. 16,00   

21 Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 бр. 6,00   

22 Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN110 ,PN10 бр. 1,00   

23 
Доставка и монтаж на автоматичен  въздушник, с тройно 

действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация 
бр. 2,00 

  

24 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 1 516,01   

25 
Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 
с метални проводници 

m 1 516,01 
  

26 Дезинфекция на водопровода m 1 516,01   

27 Изпитване на водопровода m 1 516,01   

28 
Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и 

СК 
бр. 9,00 

  

29 Направа на временни мостчета над изкопа бр. 45,00   

30 Временни пътни знаци монтаж-демонтаж бр. 58,00   

31 Монтаж-демонтаж временни ограждения m 3 032,24   

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово 

Водопроводни клонове с DN 90 мм 

 

  СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ       

1 Рязане на асфалтова настилка m 4 968,43   

2 Разваляне на асфалтова настилка m2 1987,37   

3 
Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с 

обща дебелини по 10 см. 
m2 1 987,37 

  

4 
Разваляне  на трошено-каменна основа на асфалтова 

настилка 
m3 995,58 

  

5 
Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка 
,с d пласт=35 см 

m3 995,58 
  

6 Разваляне и възстановяване бордюри m 32,00   

7 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка m2 32,00   

8 
Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 
Условие 

m3 867,26 
  

9 
Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 
почви ,неукрепен 

m3 96,36 
  

10 
Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 

,неукрепен 
m3 5460,54 

  

11 
Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 
ръчно,земни и скални почви 

m3 5 556,90 
  

12 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 5 556,90   

13 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 

депо - до 5км. 
m3 6 424,16 

  

14 Разриване на земни и скални маси на депо m3 6 424,16   

15 Натоварване с багер строителни отпадъци  m3 998,06   
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16 Транспорт на  строителни отпадъци - до 35 км. m3 998,06   

17 
Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 
полагане 

m3 1421,12 
  

18 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 
чакъл)-доставка и полагане 

m3 4969,03 
  

19 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 
дебелина на пласта 20cm 

m3 6 390,15 
  

20 Бетонови опорни блокчета бр. 110,00   

21 Водочерпене с помпа мсм 20,00   

22 
Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли 
ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с 

чугунен капак 

бр. 16,00 

  

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ       

1 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп  

m 5 349,77 

  

2 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп , за ПХ 70/80 

m 56,00 

  

3 

Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 

с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа 
спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 71,00 

  

4 

Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 

с трошено-каменна настилка,съгласно техническа 
спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 57,00 

  

5 
Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 

70/80 ,комплект, 
бр. 28,00 

  

6 Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80 бр. 11,00   

7 Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП бр. 57,00   

8 Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 22,00   

9 Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 15,00   

10 Доставка и монтаж на коляно гладко  , ф 90 ПЕВП бр. 5,00   

11 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 
охранителна гарнитура , ф 80, комплект 

бр. 70,00 
  

12 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП бр. 106,00   

13 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 бр. 106,00   

14 Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 бр. 8,00   

15 Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 ,PN10 бр. 6,00   

16 
Доставка и монтаж на автоматичен  въздушник, с тройно 

действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация 
бр. 11,00 

  

17 
Доставка и монтаж на автоматичен  регулатор на 
налягане, DN80 ,комплект -шахта и оборудване 

бр. 1,00 
  

18 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 5 400,23   

19 
Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 
с метални проводници 

m 5 400,23 
  

20 Дезинфекция на водопровода m 5 400,23   

21 Изпитване на водопровода m 5 400,23   
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22 
Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и 

СК 
бр. 29,00 

  

23 Направа на временни мостчета над изкопа бр. 78,00   

24 Временни пътни знаци монтаж-демонтаж бр. 124,00   

25 Монтаж-демонтаж временни ограждения m 10 800,64   

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в  

с. Бориславци, Община Маджарово  

Водопроводни клонове с DN 110 мм 

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ     

1 Рязане на асфалтова настилка m 4 754,60   

2 Разваляне на асфалтова настилка m2 1 901,84   

3 
Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с 

обща дебелинa  10 см. 
m2 1 901,84 

  

4 
Разваляне  на трошено-каменна основа на асфалтова 

настилка 
m3 665,64 

  

5 
Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка 
,с d пласт=35 см 

m3 665,64 
  

6 Разваляне и възстановяване бордюри m 202,00   

7 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка m2 202,00   

8 
Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 
Условие 

m3 386,71 
  

9 
Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 
почви ,неукрепен 

m3 42,97 
  

10 
Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 

,неукрепен 
m3 2 864,54 

  

11 
Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 

ръчно,земни и скални почви 
m3 1 962,21 

  

12 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 1 962,21   

13 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 

депо - до 5км. 
m3 2 864,54 

  

14 Разриване на земни и скални маси на депо m3 2 864,54   

15 Натоварване с багер строителни отпадъци  m3 876,63   

16 Транспорт на  строителни отпадъци - до 35 км. m3 876,63   

17 
Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 

полагане 
m3 757,40 

  

18 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 

чакъл)-доставка и полагане 
m3 2 081,31 

  

19 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 2 838,71 

  

20 Бетонови опорни блокчета бр. 52,00   

21 Водочерпене с помпа мсм 24,00   

22 

Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли 

ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с 
чугунен капак 

бр. 4,00 

  

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ   
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1 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп , за ПХ 70/80 

m 14,00 

  

2 
Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 
плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, 

PN 10, в изкоп  

m 2 719,57 

  

3 
Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 
с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа 

спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 66,00 

  

4 
Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 
с трошено-каменна настилка,съгласно техническа 

спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 6,00 

  

5 
Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 
70/80 ,комплект, 

бр. 7,00 
  

6 Доставка и монтаж на тройник фланшов 100/80 бр. 4,00   

7 Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП бр. 37,00   

8 Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 , ПЕВП бр. 7,00   

9 Доставка и монтаж на тройник гладък 160/160 , ПЕВП бр. 1,00   

10 Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 бр. 6,00   

11 Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110 бр. 2,00   

12 Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 1,00   

13 Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 1,00   

14 Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 1,00   

15 Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 110 ПЕВП бр. 4,00   

16 Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 110 ПЕВП бр. 1,00   

17 Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ⁰ , ф 110 ПЕВП бр. 1,00   

18 Доставка и монтаж на коляно гладко  , ф 90 ПЕВП бр. 1,00   

19 Доставка и монтаж на коляно гладко  , ф 160 ПЕВП бр. 2,00   

20 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 

охранителна гарнитура , ф 80, комплект 
бр. 47,00 

  

21 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 

охранителна гарнитура , ф 100, комплект 
бр. 5,00 

  

22 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 
охранителна гарнитура , ф 150, комплект 

бр. 1,00 
  

23 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП бр. 79,00   

24 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП бр. 18,00   

25 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 160 ПЕВП бр. 3,00   

26 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 бр. 79,00   

27 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100 бр. 18,00   

28 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 150 бр. 3,00   

29 Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 150 бр. 1,00   

30 
Доставка и монтаж на автоматичен  въздушник, с тройно 

действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация 
бр. 2,00 

  

31 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 2 719,57   

32 
Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 

с метални проводници 
m 2 719,57 

  

33 Дезинфекция на водопровода m 2 719,57   
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34 Изпитване на водопровода m 2 719,57   

35 
Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и 

СК 
бр. 48,00 

  

36 Направа на временни мостчета над изкопа бр. 52,00   

37 Временни пътни знаци монтаж-демонтаж бр. 57,00   

38 Монтаж-демонтаж временни ограждения m 5 439,14   

Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания водопровод/ в с. Бориславци 

1 

Разрушаване на деформирани асфалтови пластове на 

съществуваща пътната настилка включително 

натоварване,  
транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо съгласно ТС.  

м3 345,25 

  

2 
Фрезоване на износоустойчив пласт на асфалтова 

настилка 
м2 8 158,71 

  

3 Натоварване асфалтови отпадъци на самосвал м3 345,25   

4 Извозване асфалтови отпадъци със самосвал на 5км. м3 345,25   

5 Подготовка на основа м2 8 158,71   

6 Доставка и полагане неплътен асфалт тон 1 052,67   

7 Битумна разливка м2 8 158,71   

8 Доставка и полагане на плътен асфалт  тон 772,54   

9 Пътна маркировка и сигнализация бр. 1,00   

10 
 Ремонт и надзиждане на съществуващи РШ 

включително всички разходи, съгласно проекта 
бр. 10,00 

  

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в  с. Тополово  
Водопроводни клонове с DN 110 мм 

  СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ       

1 Рязане на асфалтова настилка m 806,50   

2 Разваляне на асфалтова настилка m2 322,60   

3 
Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с 

обща дебелини по 10 см. 
m2 322,60 

  

4 
Разваляне  на трошено-каменна основа на асфалтова 

настилка 
m3 112,91 

  

5 
Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка 
,с d пласт=35 см 

m3 112,91 
  

6 Разваляне и възстановяване бордюри m 10,00   

7 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка m2 10,00   

8 
Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 

Условие 
m3 106,10 

  

9 
Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 

почви ,неукрепен 
m3 11,79 

  

10 
Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 

,неукрепен 
m3 668,05 

  

11 
Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 
ръчно,земни и скални почви 

m3 679,84 
  

12 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 679,84   

13 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 
депо - до 5км. 

m3 785,94 
  



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 48 

14 Разриване на земни и скални маси на депо m3 785,94   

15 Натоварване с багер строителни отпадъци  m3 146,20   

16 Транспорт на  строителни отпадъци - до 35 км. m3 146,20   

17 
Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 
полагане 

m3 155,82 
  

18 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 
чакъл)-доставка и полагане 

m3 459,09 
  

19 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 614,91 

  

20 Бетонови опорни блокчета бр. 12,00   

21 Водочерпене с помпа мсм 1,00   

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ       

1 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп , за ПХ 70/80 

m 4,00 

  

2 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, 
PN 10, в изкоп  

m 559,50 

  

3 

Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 

с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа 
спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 15,00 

  

4 
Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 
с трошено-каменна настилка,съгласно техническа 

спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 6,00 

  

5 
Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 

70/80 ,комплект, 
бр. 2,00 

  

6 Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП бр. 1,00   

7 Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП бр. 7,00   

8 Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 , ПЕВП бр. 1,00   

9 Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 бр. 3,00   

10 Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 1,00   

11 Доставка и монтаж на коляно гладко  , ф 110 ПЕВП бр. 2,00   

12 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 

охранителна гарнитура , ф 80, комплект 
бр. 10,00 

  

13 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 
охранителна гарнитура , ф 100, комплект 

бр. 2,00 
  

14 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП бр. 15,00   

15 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП бр. 4,00   

16 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 бр. 15,00   

17 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100 бр. 4,00   

18 Доставка и монтаж на фланец глух ф80 бр. 1,00   

19 Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 бр. 1,00   

20 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 559,50   

21 
Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 

с метални проводници 
m 559,50 

  

22 Дезинфекция на водопровода m 559,50   

23 Изпитване на водопровода m 559,50   
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24 
Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и 

СК 
бр. 12,00 

  

25 Направа на временни мостчета над изкопа бр. 1,00   

26 Временни пътни знаци монтаж-демонтаж бр. 18,00   

27 Монтаж-демонтаж временни ограждения m 150,00   

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна  мрежа в  с. Тополово 

 Водопроводни клонове с DN 90 мм 

  СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ       

1 Рязане на асфалтова настилка m 3 842,80   

2 Разваляне на асфалтова настилка m2 1 574,65   

3 
Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с 

обща дебелини по 10 см. 
m2 1 574,65 

  

4 
Разваляне  на трошено-каменна основа на асфалтова 
настилка 

m3 551,13 
  

5 
Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка 

,с d пласт=35 см 
m3 551,13 

  

6 Разваляне и възстановяване бордюри m 126,00   

7 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка m2 126,00   

8 
Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 

Условие 
m3 344,24 

  

9 
Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 

почви ,неукрепен 
m3 38,25 

  

10 
Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 
,неукрепен 

m3 2 167,25 
  

11 
Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 

ръчно,земни и скални почви 
m3 937,25 

  

12 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 937,25   

13 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 
депо - до 5км. 

m3 2 549,70 
  

14 Разриване на земни и скални маси на депо m3 2 549,70   

15 Натоварване с багер строителни отпадъци  m3 721,57   

16 Транспорт на  строителни отпадъци - до 35 км. m3 721,57   

17 
Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 
полагане 

m3 634,59 
  

18 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 
чакъл)-доставка и полагане 

m3 1 909,65 
  

19 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 2 544,25 

  

20 Бетонови опорни блокчета бр. 33,00   

21 Водочерпене с помпа мсм 2,00   

22 
Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли 
ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с 

чугунен капак 

бр. 9,00 

  

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ       

1 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп  

m 2 388,91 
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2 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп , за ПХ 70/80 

m 22,00 

  

3 
Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 
с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа 

спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 60,00 

  

4 
Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 
с трошено-каменна настилка,съгласно техническа 

спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 19,00 

  

5 
Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 
70/80 ,комплект, 

бр. 11,00 
  

6 Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80 бр. 9,00   

7 Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП бр. 17,00   

8 Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 2,00   

9 Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП бр. 5,00   

10 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 

охранителна гарнитура , ф 80, комплект 
бр. 25,00 

  

11 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП бр. 43,00   

12 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 бр. 43,00   

13 Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 бр. 1,00   

14 
Доставка и монтаж на автоматичен  въздушник, с тройно 

действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация 
бр. 5,00 

  

15 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 2 388,91   

16 
Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 

с метални проводници 
m 2 388,91 

  

17 Дезинфекция на водопровода m 2 388,91   

18 Изпитване на водопровода m 2 388,91   

19 
Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и 

СК 
бр. 25,00 

  

20 Направа на временни мостчета над изкопа бр. 1,00   

21 Временни пътни знаци монтаж-демонтаж бр. 72,00   

22 Монтаж-демонтаж временни ограждения m 111,00   

Възстановяване на пътна настилка /без оста на реконструирания водопровод/ в с. Тополово 

1 

Разрушаване на деформирани асфалтови пластове на 

съществуваща пътната настилка включително 

натоварване,  
транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо съгласно ТС.  

м3 384,56 

  

2 
Фрезоване на износоустойчив пласт на асфалтова 

настилка 
м2 8 845,23 

  

3 Натоварване асфалтови отпадъци на самосвал м3 384,56   

4 Извозване асфалтови отпадъци със самосвал на 5км. м3 384,56   

5 Подготовка на основа м2 8 845,23   

6 Доставка и полагане неплътен асфалт тон 1 195,64   

7 Битумна разливка м2 8 845,23   

8 Доставка и полагане на плътен асфалт  тон 803,65   
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9 Пътна маркировка и сигнализация бр. 1,00   

10 
 Ремонт и надзиждане на съществуващи РШ 
включително всички разходи, съгласно проекта 

бр. 10,00 
  

Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна   мрежа в  с. Долни Главанак 
Водопроводни клонове с DN 90 мм 

  СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ       

1 Рязане на асфалтова настилка m 152,76   

2 Разваляне на асфалтова настилка m2 152,76   

3 
Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с 

обща дебелини по 10 см. 
m2 152,76 

  

4 
Разваляне  на трошено-каменна основа на асфалтова 

настилка 
m3 53,47 

  

5 
Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка 
,с d пласт=35 см 

m3 53,47 
  

6 Разваляне и възстановяване бордюри m 4,00   

7 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка m2 4,00   

8 
Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 
Условие 

m3 28,58 
  

9 
Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 
почви ,неукрепен 

m3 3,18 
  

10 
Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 

,неукрепен 
m3 179,96 

  

11 
Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 

ръчно,земни и скални почви 
m3 183,14 

  

12 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 183,14   

13 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 

депо - до 5км. 
m3 211,71 

  

14 Разриване на земни и скални маси на депо m3 211,71   

15 Натоварване с багер строителни отпадъци  m3 69,15   

16 Транспорт на  строителни отпадъци - до 35 км. m3 69,15   

17 
Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 

полагане 
m3 50,72 

  

18 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 

чакъл)-доставка и полагане 
m3 140,54 

  

19 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 191,26 

  

20 Бетонови опорни блокчета бр. 8,00   

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ       

1 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп  

m 190,95 

  

2 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 
10, в изкоп , за ПХ 70/80 

m 2,00 

  

3 

Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 

с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа 
спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 5,00 
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4 
Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 

70/80 ,комплект, 
бр. 1,00 

  

5 Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП бр. 2,00   

6 Доставка и монтаж на коляно гладко  , ф 90 ПЕВП бр. 6,00   

7 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 
охранителна гарнитура , ф 80, комплект 

бр. 4,00 
  

8 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП бр. 7,00   

9 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 бр. 7,00   

10 Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 бр. 9,00   

11 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 190,95   

12 
Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 

с метални проводници 
m 190,95 

  

13 Дезинфекция на водопровода m 190,95   

14 Изпитване на водопровода m 190,95   

15 
Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и 
СК 

бр. 4,00 
  

16 Временни пътни знаци монтаж-демонтаж бр. 6,00   

17 Монтаж-демонтаж временни ограждения m 20,00   

Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна  мрежа в  с.Долно Съдиево 

Водопроводни клонове с DN 90 мм 

  СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ       

1 Рязане на асфалтова настилка m 45,00   

2 Разваляне на асфалтова настилка m2 58,24   

3 
Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с 
обща дебелини по 10 см. 

m2 58,24 
  

4 
Разваляне  на трошено-каменна основа на асфалтова 
настилка 

m3 20,38 
  

5 
Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка 

,с d пласт=35 см 
m3 20,38 

  

6 
Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 

Условие 
m3 11,89 

  

7 
Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 

почви ,неукрепен 
m3 1,32 

  

8 
Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 
,неукрепен 

m3 74,85 
  

9 
Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 
ръчно,земни и скални почви 

m3 76,17 
  

10 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 76,17   

11 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 
депо - до 5км. 

m3 88,06 
  

12 Натоварване с багер строителни отпадъци  m3 26,21   

13 Транспорт на  строителни отпадъци - до 35 км. m3 26,21   

14 
Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 

полагане 
m3 19,34 

  

15 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 

чакъл)-доставка и полагане 
m3 53,58 
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16 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 72,92 

  

17 Бетонови опорни блокчета бр. 5,00   

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ       

1 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 

10, в изкоп  

m 72,80 

  

2 

Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица 

с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа 

спесификация /помощна количественна сметка/   

бр. 2,00 

  

3 Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП бр. 2,00   

4 Доставка и монтаж на коляно гладко  , ф 90 ПЕВП бр. 4,00   

5 
Доставка и монтаж на  шибърен спирателен кран с 

охранителна гарнитура , ф 80, комплект 
бр. 2,00 

  

6 Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП бр. 4,00   

7 Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 бр. 4,00   

8 Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 бр. 10,00   

9 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 72,80   

10 
Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 
с метални проводници 

m 72,80 
  

11 Дезинфекция на водопровода m 72,80   

12 Изпитване на водопровода m 72,80   

13 
Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и 

СК 
бр. 1,00 

  

14 Направа на временни мостчета над изкопа бр. 0,00   

15 Временни пътни знаци монтаж-демонтаж бр. 3,00   

16 Монтаж-демонтаж временни ограждения m 8,00   

Изграждане на контролни системи 

1 Изграждане на контролна система в гр. Маджарово бр. 4,00   

2 Изграждане на контролна система в с. Бориславци бр. 3,00   

3 Изграждане на контролна система в с. Тополово бр. 2,00   

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА  ВОДНИЯ ПОТОК-гр. Маджарово - за 1 бр. 

  
Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен 
възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, 

съгласно чертеж и техническа спесификация 

    

  

    Земни работи       

1 
Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 

Условие 
m3 36,44 

  

2 Изкоп ръчен , дълб. до 3 м,в земни почви ,укрепен m3 4,05   

3 Изкоп  , дълб. до 3 м,в скални почви ,укрепен m3 4,50   

4 
Прехвърляне до 3m хор. или 3m вер. разстояние 
ръчно,земни и скални почви 

m3 8,56 
  

5 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 8,56   

6 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 
депо - до 5км. 

m3 45,01 
  

7 Разриване на земни и скални маси на депо m3 45,00   
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8 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 

чакъл)-доставка и полагане 
m3 37,50 

  

9 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 27,00 

  

  Строително- монтажни работи       

1 

Стомано-бетонова шахта ,с габаритни размери 

260/200/220, с вход посредством ст.бет.пръстен и 
чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа 

спесификация  

бр. 1,00 

  

  Фасонни части       

1 
фланшов накрайник със свбоден фланец Dn = D на 

довеждащ водопровод , Pn=10 atm  
бр. 1,00 

  

2 
намалител, фланшов Dn=150/100;(100/80; 80/65) mm, 
Рn=10 atm  

бр. 1,00 
  

3 
спирателен кран (шибър) с РЧК, Dn=100(80;65) mm, 

Pn=10 atm   
бр. 2,00 

  

4 филтър, фланшов Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm   бр. 1,00   

5 демонтажна връзка Dn=100(80;65) mm, Рn=10 atm   бр. 1,00   

6 тръба с фланци  Dn 100(80;65) ;L=25 см, Рn=10 atm   бр. 2,00   

7 
волтманов водомер Dn=100(80;65) mm с импулсен 

извод,  
бр. 1,00 

  

8 коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pn=10atm    бр. 4,00   

  

Система -комплект от съоръжения и оборудване, 

съгласно техническа спесификация, за дистанционен 
контрол на параметри на водния поток, осигуряващ 

ограничаване и предотвратяване загубите на вода във 

водопроводната мрежа 

  

  

  

1 
 Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване  
монтиран на стойката на соларния панел. 

бр. 1,00 
  

2 
GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове 

поместен в кутия с IP66. 
бр. 1,00 

  

3 Вход от датчик за налягане 4-20mA    бр. 3,00   

4 Вход от импулсен водомер              бр. 4,00   

5 Авариен акумулатор гел  12V /7Аh               бр. 1,00   

6 Сигнал аварийно захранване. бр. 1,00   

7 Сигнал СОТ. бр. 1,00   

8 Захранване соларен панел 40W. бр. 1,00   

9 Стойка за соларен панел бр. 1,00   

10 
Програмно обезпечаване   на контролера и 
комуникатора      

бр. 1,00 
  

11 Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%      бр. 1,00   

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНИЯ ПОТОК- с. Бориславци - за 1 бр. 

  
Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен 

възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, 
съгласно чертеж и техническа спесификация 

    

  

  Земни работи       

1 Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. m3 36,44   



    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Реализация на проект 26/07/2/0/00586 „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“ 
 Страница 55 

Условие 

2 Изкоп ръчен , дълб. до 3 м,в земни почви ,укрепен m3 4,05   

3 Изкоп  , дълб. до 3 м,в скални почви ,укрепен m3 4,50   

4 
Прехвърляне до 3m хор. или 3m вер. разстояние 

ръчно,земни и скални почви 
m3 8,56 

  

5 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 8,56   

6 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 

депо - до 5км. 
m3 45,01 

  

7 Разриване на земни и скални маси на депо m3 45,00   

8 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 
чакъл)-доставка и полагане 

m3 37,50 
  

9 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 
дебелина на пласта 20cm 

m3 27,00 
  

  Строително- монтажни работи       

1 

Стомано-бетонова шахта ,с габаритни размери 
260/200/220, с вход посредством ст.бет.пръстен и 

чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа 
спесификация  

бр. 1,00 

  

 
Фасонни части       

1 
фланшов накрайник със свбоден фланец Dn = D на 
довеждащ водопровод , Pn=10 atm  

бр. 1,00 
  

2 
намалител, фланшов Dn=150/100;(100/80; 80/65) mm, 

Рn=10 atm  
бр. 1,00 

  

3 
спирателен кран (шибър) с РЧК, Dn=100(80;65) mm, 
Pn=10 atm   

бр. 2,00 
  

4 филтър, фланшов Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm   бр. 1,00   

5 демонтажна връзка Dn=100(80;65) mm, Рn=10 atm   бр. 1,00   

6 тръба с фланци  Dn 100(80;65) ;L=25 см, Рn=10 atm   бр. 2,00   

7 
волтманов водомер Dn=100(80;65) mm с импулсен 
извод,  

бр. 1,00 
  

8 коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pn=10atm    бр. 4,00   

  

Система -комплект от съоръжения и оборудване, 
съгласно техническа спесификация, за дистанционен 

контрол на параметри на водния поток, осигуряващ 
ограничаване и предотвратяване загубите на вода във 

водопроводната мрежа 

  

  

  

1 
 Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване  

монтиран на стойката на соларния панел. 
бр. 1,00 

  

2 
GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове 
поместен в кутия с IP66. 

бр. 1,00 
  

3 Вход от датчик за налягане 4-20mA    бр. 3,00   

4 Вход от импулсен водомер              бр. 4,00   

5 Авариен акумулатор гел  12V /7Аh               бр. 1,00   

6 Сигнал аварийно захранване. бр. 1,00   

7 Сигнал СОТ. бр. 1,00   

8 Захранване соларен панел 40W. бр. 1,00   

9 Стойка за соларен панел бр. 1,00   
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10 
Програмно обезпечаване   на контролера и 

комуникатора      
бр. 1,00 

  

11 Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%      бр. 1,00   

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНИЯ ПОТОК-с. Тополово  - за 1 бр. 

  
Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен 

възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, 
съгласно чертеж и техническа спесификация 

    

  

  Земни работи       

1 
Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 
Условие 

m3 36,44 
  

2 Изкоп ръчен , дълб. до 3 м,в земни почви ,укрепен m3 4,05   

3 Изкоп  , дълб. до 3 м,в скални почви ,укрепен m3 4,50   

4 
Прехвърляне до 3m хор. или 3m вер. разстояние 

ръчно,земни и скални почви 
m3 8,56 

  

5 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 8,56   

6 
Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 

депо - до 5км. 
m3 45,01 

  

7 Разриване на земни и скални маси на депо m3 45,00   

8 
Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 
чакъл)-доставка и полагане 

m3 37,50 
  

9 
Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 27,00 

  

 
Строително- монтажни работи       

1 

Стомано-бетонова шахта ,с габаритни размери 
260/200/220, с вход посредством ст.бет.пръстен и 

чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа 
спесификация  

бр. 1,00 

  

 
Фасонни части       

1 
фланшов накрайник със свбоден фланец Dn = D на 
довеждащ водопровод , Pn=10 atm  

бр. 1,00 
  

2 
намалител, фланшов Dn=150/100;(100/80; 80/65) mm, 

Рn=10 atm  
бр. 1,00 

  

3 
спирателен кран (шибър) с РЧК, Dn=100(80;65) mm, 

Pn=10 atm   
бр. 2,00 

  

4 филтър, фланшов Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm   бр. 1,00   

5 демонтажна връзка Dn=100(80;65) mm, Рn=10 atm   бр. 1,00   

6 тръба с фланци  Dn 100(80;65) ;L=25 см, Рn=10 atm   бр. 2,00   

7 
волтманов водомер Dn=100(80;65) mm с импулсен 
извод,  

бр. 1,00 
  

8 коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pn=10atm    бр. 4,00   

  

Система -комплект от съоръжения и оборудване, 
съгласно техническа спесификация, за дистанционен 

контрол на параметри на водния поток, осигуряващ 

ограничаване и предотвратяване загубите на вода във 
водопроводната мрежа 

  

  

  

1 
 Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване  

монтиран на стойката на соларния панел. 
бр. 1,00 
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2 
GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове 
поместен в кутия с IP66. 

бр. 1,00 
  

3 Вход от датчик за налягане 4-20mA    бр. 3,00   

4 Вход от импулсен водомер              бр. 4,00   

5 Авариен акумулатор гел  12V /7Аh               бр. 1,00   

6 Сигнал аварийно захранване. бр. 1,00   

7 Сигнал СОТ. бр. 1,00   

8 Захранване соларен панел 40W. бр. 1,00   

9 Стойка за соларен панел бр. 1,00   

10 
Програмно обезпечаване   на контролера и 

комуникатора      
бр. 1,00 

  

11 Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%      бр. 1,00   

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка 

  СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ       

1 Рязане на асфалтова настилка m 12,00   

2 Разваляне на асфалтова настилка m2 4,80   

3 

Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с 
обща дебелини по 10 см. 

m2 4,80 
  

4 

Разваляне  на трошено-каменна основа на асфалтова 

настилка 
m3 1,68 

  

5 

Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка 

,с d пласт=35 см 
m3 1,68 

  

6 Разваляне и възстановяване бордюри m 2,00   

7 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка m2 2,00   

8 

Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 

Условие 
m3 0,82 

  

9 

Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 

почви ,неукрепен 
m3 0,09 

  

10 

Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 
,неукрепен 

m3 5,15 
  

11 

Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 

ръчно,земни и скални почви 
m3 5,24 

  

12 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 5,24   

13 

Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 

депо - до 5км. 
m3 6,06 

  

14 Разриване на земни и скални маси на депо m3 6,06   

15 Натоварване с багер строителни отпадъци  m3 2,37   

16 Транспорт на  строителни отпадъци - до 35 км. m3 2,37   

17 
Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 
полагане 

m3 1,20 
  

18 

Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 
чакъл)-доставка и полагане 

m3 4,85 
  

19 

Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 6,05 

  

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ       
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20 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 

плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 
32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп  

m 6,00 

  

21 

Доставка и полагане на ТСК  ф25 или 32мм с 

охр.гарнитура- 10атм 
бр. 1 

  

22 

Доставка и монтаж на водовземна скоба 
ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32 

бр. 1 
  

23 

Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и 

външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"  
бр. 1 

  

24 

Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и 

външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4" 
бр. 3 

  

25 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 6,00   

26 

Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 

с метални проводници 
m 6,00 

  

27 Дезинфекция на водопровода m 6,00   

28 Изпитване на водопровода m 6,00   

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка 

  СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ       

1 

Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. 

Условие 
m3 1,11 

  

2 

Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни 

почви ,неукрепен 
m3 0,12 

  

3 

Изкоп  ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви 

,неукрепен 
m3 6,97 

  

4 

Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние 
ръчно,земни и скални почви 

m3 7,09 
  

5 Натоварване с багер на земни и скални почви  m3 7,09   

6 

Транспорт със самосвал на земни и скални почви до 
депо - до 5км. 

m3 8,20 
  

7 Разриване на земни и скални маси на депо m3 8,20   

8 

Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и 

полагане 
m3 1,20 

  

9 

Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или 

чакъл)-доставка и полагане 
m3 7,01 

  

10 

Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с 

дебелина на пласта 20cm 
m3 8,21 

  

  МОНТАЖНИ  РАБОТИ       

11 

Доставка и монтаж на полиетиленови  тръби с висока 
плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 

32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп  

m 6,00 

  

12 

Доставка и полагане на ТСК  ф25 или 32мм с 

охр.гарнитура- 10атм 
бр. 1 

  

13 

Доставка и монтаж на водовземна скоба 
ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32 

бр. 1 
  

14 

Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и 

външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"  
бр. 1 
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3. Посочените стойности на ценовото ни предложение са получени след 

остойностяване на строително-ремонтните работи по следните ценообразуващи показатели:  

№ Показатели Предложени 

1. Часова ставка   ……лв./ч.ч. 

2. Допълнителни разходи върху труда  …………% 

3. Допълнителни разходи върху механизацията  ...……….% 

4. Доставно-складови разходи  ..………..% 

5. Печалба  ..………..% 

Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на 

допълнителни видове работи.   

4. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка 

(Образец № 4.1), изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект и представляваща 

неразделна част от настоящото Ценово предложение.  

5. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията и техническата спецификация и включват всички разходи по изпълнение 

на поръчката. Същите са  окончателни и не подлежат  на промяна за срок  на договора. 

6. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем 

договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. 

7. В случай, че констатирате несъответствие между сумите, написани с цифри и тези, 

написани с думи, важат сумите, написани с думи.  

 8. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Ценово 

предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и 

влизане в сила на Договор. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Количествено-стойностна сметка (Образец № 4.1), подписана и подпечатана от 

участника или неговия упълномощен представител. 

         2. Количествено-стойностна сметка (Образец № 4.1) на електронен носител (изготвен 

в Excel формат или еквивалентен) 

 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
                                         [име и фамилия] 

                                                                                                 [качество на представляващия участника] 

15 

Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и 

външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4" 
бр. 3 

  

16 Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента m 6,00   

17 

Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента 

с метални проводници 
m 6,00 

  

18 Дезинфекция на водопровода m 6,00   

19 Изпитване на водопровода m 6,00   
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РАЗДЕЛ XI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

Днес ………………...2019 г. в град Маджарово, между страните: 

 

ОБЩИНА МАДЖАРОВО, с адрес: гр. Маджарово, ул. „Петър Ангелов” № 1, ЕИК: 

000903693, Инд.№ по ЗДДС: BG 000903693, представлявана от Милко Петков Армутлиев - 

кмет на общината, и Мария Василева Армутлиева – главен счетоводител на общината, от 

една страна, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  

и 

............................................................................................................. със седалище и адрес 

на управление:.................................................................................................................., ЕИК 

................................ регистрирано ............................ в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, представлявано от....................................., наричано за краткост в договора 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”,  

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение 

№.........../...............2018 г. на Кмета на община Маджарово за определяне на изпълнител в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на 

вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област 

Хасково“, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни предвидените 

строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа на територията на община Маджарово, област Хасково“, 

финансиран по Програма ПРСР 2014-2020 и договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ № 26/07/2/0/00586/31.10.2018г.,  сключен между Община Маджарово и 

ДФЗ. 

(2)  Изпълнителят се задължава да  извърши дейностите по чл. 1, ал. 1 в съответствие с 

Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, Техническото 

предложение на Изпълнителя – Приложение № 2 и Ценовото предложение на Изпълнителя 

– Приложение № 3, които приложения са неразделна част от настоящия договор. 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
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Чл. 2.(1) Общата цена за изпълнение на поръчката е определена съгласно Ценовото 

предложение на Изпълнителя и Количествено-стойностната сметка /КСС/ и същата е в 

размер на ……….. (….словом……..) лева без вкл. ДДС или …….…. (….словом……..) 

лева с вкл. ДДС, формирана, както следва: 

 

 

№ Вид на дейност 
обща стойност 

без ДДС 
обща стойност в 

лева с ДДС 

1 
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в гр. Маджарово - ф 110  
  

  

2 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Бориславци - ф 110  
  

  

3 
Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Тополово - ф 110  
  

  

4 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Тополово - ф 90  
  

  

5 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Долно съдиево - ф 90  
  

  

6 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Долни главанак - ф 90  
  

  

7 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа вгр. Маджарово - ф 90  
  

  

8 

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Тополово, с. 

Долни главанак, с. Долно съдиево - непредвидени 

разходи  

  

  

9 
Възстановяване на пътна настилка /без оста на 

реконструирания водопровод/ в с. Бориславци 
  

  

10 

Възстановяване на пътна настилка /без оста на 

реконструирания водопровод/ в с. Тополово 
  

  

11 Изграждане на контролна система в гр. Маджарово     

12 Изграждане на контролна система в с. Бориславци     

13 Изграждане на контролна система в с. Тополово     

 

 

 

(2) Договорената цена е крайна и не подлежи на промяна. В случай, че Изпълнителят я 

надхвърли в хода на изпълнение на СМР, разходите за надвишението са за негова сметка. 

(3) Цената по ал. 1 включва всички разходи, необходими за пълното и качествено 

изпълнение предмета на договора. 
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(4) Единичните цени, посочени в КСС, са окончателни, не подлежат на промяна по 

време на действие на договора, както и при промени на цените на труда, строителни 

продукти и материали, оборудване и др. 

(5) Показателите за формиране на единични цени са следните: 

1. Часова ставка – …………..лв./ч.ч. 

2. Допълнителни разходи върху труда – ………….% 

3. Допълнителни разходи механизация – …………. % 

4. Доставно-складови разходи – ………….. % 

5. Печалба – ………….. % 

Чл.3. Възложителят заплаща на Изпълнителят договореното възнаграждение за 

изпълнение на СМР по чл. 2, ал. 1, от настоящия договор, както следва: 

(1) Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от цената по чл. 2, ал. 1  се 

извършва след  представяне от Изпълнителя на гаранция за авансово предоставени 

средства, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане без ДДС и надлежно 

издадена фактура в срок от 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие: 

1. съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената 

поръчка и сключения договор; 

2. получаване от Възложителя  на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ –

по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ № 

26/07/2/0/00586/31.102018 г. 

3. съставяне и подписване на Протокол обр. 2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 

(2) Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално 

извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от 

одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия 

договор, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/ ДБФП/ № 

26/07/2/0/00586/31.102018 г., се извършва след представяне от Изпълнителя  на надлежно 

издадена фактура  и  оформени и подписани документи за приемане на работата, съгласно 

изискванията на Раздел V  от настоящия договор,  в срок от 30 (тридесет) календарни дни, 

след датата на последното по време действие: 

1. приемане на строежа и въвеждането му в експлоатация; 

2. одобряване размера на окончателното плащане по ДБФП след извършване на всички 

проверки,осигуряване от Възложителя  на финансови средства или получаване на 

окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“;  

(3) Дължимото ДДС се изплаща не по-късно от 30 (тридесет) дни след одобряване от 

ДФЗ и постъпване по сметките на Община Маджарово. 

(4) Възложителят, във връзка с извършване на плащанията по предходните алинеи, по 

изключение може да се позове на разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ и да договори срок за 

изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече от 60 дни, когато това 

се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина. 

(5) Възложителят  има право да удържи санкции и/или неустойки, дължими от 

Изпълнителя, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното 

плащане.  
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 (6) Когато Изпълнителят предвижда използването на подизпълнители, директни 

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 

7 от ЗОП.  

Чл. 4.(1) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в 

съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При 

изготвяне на разходооправдателни си документи, Изпълнителят задължително вписва 

текста: „Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

26/07/2/0/00586/31.102018 г., сключен между Община Маджарово и ДФЗ. 

(2) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр 

Изпълнителя: 

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

BIC: ………………………………………………………………….. 

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

(3)  Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал. 2 в срок до 7 (седем) календарни дни, считано от момента на промяната. В 

случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в посочения срок, се счита, че 

плащанията са надлежно извършени. 

ІIІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

Чл. 5.(1). Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта с подписването на 

Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа в срок 

от………………(словом) календарни дни, считано от датата на откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Посоченият срок за 

изпълнение на строителството е определен съгласно Техническото предложение на 

Изпълнителя – Приложение № 2, което е неразделна част от договора. 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече, когато Изпълнителят е възпрепятстван за изпълнение 

на задълженията му от обективни фактори и непредвидени обстоятелства, които са извън 

неговия контрол. За целта страните по договора подписват протокол, който удостоверява 

възникналите обстоятелства, началото и края на периода на действието им, и задълженията, 

които Изпълнителят е бил възпрепятстван да изпълнява в посочения срок.  

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 

срокът за изпълнение на договора се увеличава със срока на спирането, ако Изпълнителят 

няма вина за спирането. 

(4) Срокът, определен в ал. 1, може да бъде удължаван при неблагоприятни атмосферни 

условия, при спазване на законовата и нормативна уредба (ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 

г.). 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 6.(1) Изпълнителят има право: 

1. да получи уговорената цена при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени 

в договора; 

2. да иска от Възложителя, в случай на необходимост, допълнителна информация и 

съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
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(2) Изпълнителят е длъжен: 

1. да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор, качествено, в срок, 

съгласно одобрените инвестиционни проекти,  при спазване на българското 

законодателство, техническото задание, при условията и сроковете на този договор, 

техническата спецификация и техническото предложение на Изпълнителя, и при спазване 

необходимата технологична последователност и държавните нормативи по документиране 

и изпълнение на строителни и монтажни работи;  

2. да спазва изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и 

безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците;  

3. да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка, 

както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността 

и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и 

експлоатация на подобни обекти, включително:  

а/ да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и 

здраве за строежа; 

б/ поставяне на плътни ограждения; 

в/ Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за 

безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в 

т.ч. но не само: Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  Наредба № РД-07/8 от 

20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при 

работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове 

работи и работно оборудване; Наредба № 3 за задължителните предварителни и 

периодични медицински прегледи; Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или 

временно трудово правоотношение; Наредба № 7 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно 

оборудване; Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и 

др. 

4. да осигурява достъп и възможност за проверки и контрол на Възложителя, на 

държавните органи и инвеститорския контрол; 

5. да освободи и почисти строителната площадка след завършване на работите; 

6. да носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни 

на Възложителя и трети лица по време на изпълнение на договора; 

7. да отстранява за своя сметка нанесените щети по т. 6 незабавно, но не по-късно от 

три дни от причиняването им; 

8. да представи на Възложителя сертификати, декларации за съответствие на вложените 

материали; 

9. да представи протоколи за извършени замервания от лаборатории; 
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10. да предприеме необходимите действия за издаване на разрешение за ползване на 

обектите, в това число да подписва всички необходими протоколи и образци, съгласно 

българското законодателство. 

11. в договорения срок по изпълнение на СМР да подпише констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа – Акт - образец № 15.  

12. да подписва всички необходими документи, в това число протоколи и актове по 

смисъла на Наредба № 3 от 31.03.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

13. На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 

характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложени в приложените проекти и 

количествени сметки и технически характеристики, съответстващи  на техническите 

правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за 

проектиране и строителство. 

14. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с 

оценено съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се 

посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – 

БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които 

въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и 

Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с 

„Декларация за експлоатационни показатели”.  

15. Предложените строителни материали трябва да отговарят на изискванията и 

стандартите, заложени в разработените проекти, както и на действащите към момента 

нормативни актове и документи. 

16. да предоставя на Възложителя и другите участници в строителния процес 

възможност да извършват законовият им контрол по изпълнението на работите на обекта. 

17. да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 

Възложителя и другите участници в строителния процес, които имат законово право да 

дават нареждания и заповеди. 

18. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци и др., констатирани от Възложителя или компетентен орган.  

19. да уведомява своевременно писмено Възложителя винаги, когато съществува 

опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по договора. 

20. при поискване от страна на Инвеститорския контрол, да представи анализи на 

единичните цени, транспортни схеми и други разяснения в срок от 5 (пет) работни дни, 

считано от получаването на искането. 

21. да издава и представя на Възложителя данъчни фактури съгласно българското 

счетоводно законодателство, като се съобрази с изискванията на Възложителя за форма и 

съдържание. 

22.  да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 

Възложителя или станала му известна във връзка или по повод извършването на работата, 

предмет на този договор; 
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23. да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението 

на поръчаната работа, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им; 

24. да информира своевременно Възложителя за настъпването на обстоятелства, които 

могат да бъдат определени като непреодолима сила.  

25. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители и да предостави на Възложителя копие на договора за подизпълнение в 

срок до 3 (три) дни от тяхното сключване.  

26. след сключване на договора, но най-късно преди започване на изпълнението му, 

Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 

Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнение на 

поръчката. 

27. да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън 

границите на строежа, при осъществяване на действия по изпълнение на договора. В 

случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети по предходното изречение, то 

възстановяването им е за негова сметка. 

28. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на 

дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка 

на Изпълнителя. 

29. да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнение на ръководените от него строителни и монтажни работи. Щетите, настъпили в 

резултат от неспазване на това задължение са изцяло за сметка на Изпълнителя. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 

дейности на строежа. 

30. в случай, че обектът не бъде въведен в експлоатация, да коригира извършените 

СМР за своя сметка, съгласно изискванията на всички инвестиционни документи, 

екзекутивни документи, инвестиционен проект и указания и препоръки на компетентните 

органи. 

31. да следи и докладва за възникнали нередности (по смисъла на чл. 2, т. 36 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013) 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.  

32. да осигурява достъп, своевременно съдействие, да предоставя поисканите 

документи, данни и информация, свързани с проекта, на представители на ДФЗ, 

Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, 

Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Сертифициращият 

орган и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на 

Европейския съюз; 

33. да води и съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор   за 

периода от сключване на договора до изтичането на 5 години от  датата на неговото 

изпълнение; 
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34. при изпълнение на предмета на договора да спазва изискванията за информация и 

публичност, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020, публикуван на сайта www.eufunds.bg.   

(3) Възложителят има право: 

1. да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1, която е неразделна част 

от настоящия договор. 

2. да извършва проверка във всеки момент на изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 

оперативната самостоятелност на Изпълнителя. 

3. да прави рекламации при установяване на некачествени работи, които са в 

отклонение с договореното, в това число – в отклонение с Техническата спецификация и 

Техническото предложение на Изпълнителя. 

4. да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на 

незадоволителна компетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина. 

Изпълнителят е длъжен незабавно да замени такива лица с други. Възложителят не носи 

отговорност за правните и фактическите отношения на Изпълнителя с персонала. 

5. да определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки 

един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадия 

на изпълнение, технически параметри и други, без с това да пречи на дейността на 

Изпълнителя. 

6. когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, да 

откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато 

Изпълнителят  не изпълни своите задължения по договора и не отстрани констатирани 

несъответствия. 

7. в хода на строителството да проверява текущо проектните количества и цени и при 

констатирани несъответствия с действителността да ги променя, като уведомява за 

промените Изпълнителя достатъчно време преди настъпване момента на актуване. 

(4) Възложителят е длъжен: 

1. да заплати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете, по реда и при условията, 

определени с договора; 

2. да определи упълномощен/и свои представител/и, който/които да има/т 

правомощията да го представляват пред Изпълнителя във връзка с изпълнението на 

договора. 

V. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА 

Чл. 7.(1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на 

строителната площадка, приемане на строителните и монтажните работи, подлежащи на 

закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на 

строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните 

по договора и останалите участници в строителния процес, съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

http://www.eufunds.bg/
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(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните 

документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със 

започването, изпълнението и приемането на работите. 

(3) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да 

направи оглед и да приеме извършената работа. 

(4) Реално извършените строително-монтажни работи се установяват с Акт за отчитане 

на действително извършените строително–монтажни  работи;  

(5) Предаването на обекта на Възложителя  се удостоверява с подписването на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 

от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, без 

забележки.  

(6) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на 

крайния срок, уговорен в настоящия договор. 

(7) За окончателно приемане на изпълнението на договора от Възложителя се счита 

приемането на обекта в експлоатация. 

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл. 8.(1) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че за изпълнение на 

обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и 

за подизпълнение. 

(2) В случаите по предходната алинея Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на 

посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят да изпрати 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. 

Чл. 9. В случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, е длъжен най-късно преди 

започване на изпълнението на СМР, да уведоми Възложителя за името, данните за контакт 

и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 

Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 

договора. 

Чл. 10. (1) В случай, че Изпълнителят използва подизпълнител и частта от поръчката, 

която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на 

Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Чл. 11. При замяна или включване на подизпълнители по време на изпълнение на 

договора страните ще прилагат разпоредбите на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

VІI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
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Чл. 12. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по 

настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства 

като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима 

сила” по смисъла на Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са 

повлияли на изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 13. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по 

този договор, поради „непреодолима сила” е длъжна: 

1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 (пет) работни дни от настъпването на 

непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на 

задълженията й; за степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на 

задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо 

времетраене. При неуведомяване, се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 

понесените вреди и загуби. 

Чл. 14. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 15. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 

договора. 

Чл. 16. Липсата на парични средства не представлява „непреодолима сила”. 

Чл. 17. Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила”, ако: 

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала 

добросъвестно задълженията си по този договор. 

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 

всички разумни грижи. 

VІII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА. 

Чл.18.(1) Изпълнението на задълженията по настоящия договор се гарантират с 

представената от  Изпълнителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от 

стойността на договора без вкл. ДДС – сумата от …………………………. лв. 

(2) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните форми:  

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;  

2. банкова гаранция; или  

3. застраховка.  

Чл. 19.(1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по 

следната банкова сметка на Възложителя: банка: …………. IBAN: ………. BIC: …….. 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 

(2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като 

тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) от 

стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност – не по – кратък от 30 

(тридесет) дни след крайния срок на договора, като всички банкови разходи, свързани с 

обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 

сметка на Изпълнителя. 
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(3) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, със срок на валидност не по – кратък от 30 (тридесет) дни след крайния срок 

на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или 

частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на 

неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния 

договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка 

на Изпълнителя.  

Чл. 20.(1) Внесената гаранция за изпълнение на договора се освобождава в 30-дневен 

срок след крайния срок на договора, освен в случаите на виновно неизпълнение на договора 

от страна на Изпълнителя. 

(2). Възложителят има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на 

договора при всяка форма на неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му  

по договора, включително при възникване на задължение от страна на Изпълнителя за 

заплащане на предвидените в договора неустойки. 

(3) В случаите на усвояване от Възложителя по време на действие на договора на суми 

по гаранцията за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни 

от усвояването, да възстанови пълния размер на гаранцията за изпълнение.  

(4) При едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя поради 

виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, сумата по гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение от прекратяването на 

договора. 

Чл. 21.(1) Преди извършване на авансово плащане по този договор, Изпълнителят  

представя на Възложителят и гаранция за авансово предоставени средства, покриваща 100 

% от стойността на авансовото плащане, както е предвидено в чл. 3, ал. 1 от договора. 

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 

Изпълнителя в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията 

на чл. 19. 

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след 

връщане или усвояване на аванса.   

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. НОСЕНЕ НА РИСКА 

Чл. 22. (1) Гаранционните срокове за видовете строително монтажни работи са 

определени в техническото предложение на Изпълнителя, което представлява неразделна 

част от този договор и са в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи.  

(2) При поява на дефекти в рамките на гаранционния срок, Възложителят уведомява 

писмено Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят се задължава в срок не по – късно от 10 (десет) работни дни от 

получаване на писменото известие от Възложителя да започне работа по отстраняване на  

появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци. Изпълнителят отстранява за своя 

сметка констатираните несъответствия по предходното изречение в определен от страните 

подходящ срок за изпълнение. 
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(4) В случай, че Изпълнителят не се отзове на отправената покана, Възложителят 

едностранно определя срока за изпълнение по ал. 3, за което уведомява писмено 

Изпълнителя. 

(5) В случай, че Изпълнителят не отстрани констатираните дефекти в рамките на срока 

по ал. 3 или срока по ал. 4, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на 

Изпълнителя при условията на чл.26. 

Чл. 23. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, 

конструкции, материали, строителна техника и др. материални активи, намиращи се на 

строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 

Изпълнителя. 

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече прието изпълнение, 

ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да 

го предотврати. 

X. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 24. При неспазване на уговорения срок за изпълнение на ремонтните работи и/или 

неизпълнение в срок на други задължения по договора, Изпълнителят дължи на 

Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността 

на неизпълнената част от предмета на договора, но не повече от 5 % (пет на сто) от 

стойността на договора. 

Чл. 25. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя, същият дължи неустойка на Възложителя в размер на 20 % (двадесет на сто) 

от стойността на договорените, но неизпълнени СМР. Освен тази неустойка, Изпълнителят 

дължи на Възложителя и стойността на действително претърпените вреди и пропуснати 

ползи, след доказването им по надлежния ред. 

Чл. 26. При неотстраняване на появили се в гаранционния срок дефекти Изпълнителят 

дължи на Възложителя стойността на направените разходи за отстраняването им в срок от 

10 (десет) календарни дни, считано от отправена писмена покана от страна на Възложителя, 

ведно с обезщетение за неизпълнение, в размер на 50 % (петдесет на сто) от стойността на 

направените разходите. 

Чл. 27. При неизпълнение на задължението за плащане по този договор, Възложителят 

дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден върху 

стойността на дължимото плащане, но не повече от 2 % (две на сто) от стойността на 

договора. 

Чл. 28. Плащането на предвидените неустойки в този договор не лишава изправната 

страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над 

размера на неустойката. 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 29.(1) Този договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;  
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3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл 

да предвиди и предотврати, с 10-дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя, 

отправено до Изпълнителя; 

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на Възложителя. 

Чл.30.(1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. 

(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:  

1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на строително-монтажните работи 

в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството; 

2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на строително-монтажните работи за повече 

от 30 (тридесет)  дни; 

3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от проекта и/или условията за 

изпълнение на поръчката и/или Техническата спецификация на Възложителя и/или 

Техническото предложение на Изпълнителя. 

(3) Възложителят може да развали договора само с писмено уведомление до 

Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 

Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 

Чл.31. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 

размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 

страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 

този договор. 

Чл.32. При предсрочно прекратяване на договора, Възложителят е длъжен да заплати 

на Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред услуги, а Изпълнителят е 

длъжен да възстанови на Възложителя неусвоената част от авансово предоставените 

средства. Когато прекратяването на договора е по вина на Изпълнителя, той дължи и 

законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на 

връщане, за периода от  датата на прекратяване на договора до тяхното връщане.  
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XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 33. Всички спорове, възникнали между страните при, по повод и във връзка със 

сключването, изпълнението и прекратяването на настоящия договор, ще се решават по пътя 

на взаимни отстъпки и преговори, а при липса на съгласие – от компетентния български 

съд, по правилата на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 34. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите 

на действащото българско законодателство. 

Чл. 35. Всички съобщения или уведомления по настоящия договор страните ще 

отправят в писмен вид, по пощата с обратна разписка или по факс. Съобщения или 

уведомления, получени след работното време на Възложителя – 17:00 часа или изпратени в 

неработен ден, ще се считат за получени в първия работен ден. 

Адреси и лица за кореспонденция: 

За Възложителя: адрес....................тел...................факс.............имейл……… 

Лице за контакт:................................................... 

За Изпълнителя: адрес....................тел...................факс.............имейл…… 

Лице за контакт:................................................... 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1; 

2.Teхническо предложение – Приложение № 2; 

3.Ценово предложение – Приложение № 3 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......................   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................... 

                       
Милко Армутлиев 

          Кмет на община Маджарово 

 
  

 


