
  
 

  

 

    ОДОБРЯВАМ:(П) Информацията е заличена 

съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

                                                         Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска 

Упълномощено длъжностно лице съгласно                                    

заповед № 277/30.08.2016 г. 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

за възлагане на поръчка, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА 

БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“  ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020 Г., СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:   

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Предоставяне на консултантски услуги при 

разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по 

проект за „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован, както и 

управление на одобреното проектно предложение” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Предоставяне на консултантски услуги при 

разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по 

проект за „Изграждане  и обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение в с.Малорад, с.Добролево и с.Нивянин, както и управление на одобреното 

проектно предложение” 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Предоставяне на консултантски услуги при 

разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по 

проект за „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура в село Малорад, както и управление на одобреното 

проектно предложение”  



  
 

 
 
 
 
 

 І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. Предмет на обществената поръчка  

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ 

ВРАЦА ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“  

ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020 

Г., СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:   

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Предоставяне на консултантски услуги при 

разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по 

проект за „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован, както и 

управление на одобреното проектно предложение” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Предоставяне на консултантски услуги при 

разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по 

проект за „Изграждане  и обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение в  с.Малорад, с.Добролево и с.Нивянин, както и управление на одобреното 

проектно предложение” 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Предоставяне на консултантски услуги при 

разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по 

проект за „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура в село Малорад, както и управление на одобреното 

проектно предложение”  

 

2. Обособени позиции 



  
Настоящата поръчка е разделена на три обособени позиции. Всеки участник може да 

подаде оферта за една, две или за всички обособени позиции. 

3. Критерий за възлагане 

Критерият за възлагане и за трите обособени позиции е „най-ниска цена“. 

4. Възложител 

Възложител на настоящата обществената поръчка е ИЛИЯНА ДОНКОВА 

ДОНЧОВСКА – БЪРДАРСКА, зам.-кмет на Община Борован, упълномощено длъжностно 

лице съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г.  

Община Борован е с административен адрес: с. Борован, ул. "Иван Вазов" № 1, тел. 

09147 9330, 09147 9440 факс: 09147 9200, e-mail: ob_borovan@abv.bg интернет адрес: 

www.borovan.bg, адрес на профил на купувача: http://www.borovan.bg/bg/profil-na-

kupuvacha-/. 

4. Срок за изпълнение на поръчката: 

За всяка обособена позиция, срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 

окончателното приключване на всички дейности по проекта по съответната обособена 

позиция, в случай на одобрението му за финансиране или до получаване на отказ за 

финансиране, в случай на неговото неодобрение за финансиране от Държавен фонд 

„Земеделие“ (ДФЗ). 

Срокът за изпълнение на всяка една от предвидените дейности, за всяка една 

обособена позиция, е както следва: 

  За Дейност 1:  

 Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите 

документи по всяко едно от проектните предложения ще се извърши след датата на 

получено при Изпълнителя, уведомително писмо от Възложителя за стартиране 

изпълнението на съответните дейности. Към Заявлението за подпомагане задължително се 

включват всички необходими документи, изискуеми от финансиращата институция. 

 Крайният срок за изпълнение на възложените с уведомлението дейности, е не по късно от 5 

(пет) календарни дни, предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по 

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 Всички документи следва да бъдат изготвени по съответния образец на „Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 



  
 За дейност 2:  

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

проекта, предмет на съответната обособена позиция, Възложителят ще изпрати до 

Изпълнителя, уведомително писмо за стартиране изпълнението на проекта, който се 

финансира въз основа на сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

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

получено уведомителното писмо за стартиране изпълнението на проекта, Изпълнителят на 

съответната обособена позиция е длъжен да изготви Списък с планираните обществени 

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

проекта, за който се отнасят. 

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

Описателен документ към него, Възложителят изпраща до Изпълнителя, уведомително 

писмо за стартиране изготвянето на документите за избор на изпълнители по реда на ЗОП, 

за възлагане на обществените поръчки, във връзка с изпълнение на дейностите по 

съответния проект, за който има сключен договор за отпусната финансова помощ. 

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

след датата на получено уведомително писмо от Възложителя, да изготви пълния пакет от 

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

сключен договор за отпускане на финансова помощ, с всички необходими образци и 

реквизити, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и ПРСР 2014-2020 г. 

Срокът за изпълнение на съответните задачи по управление, изпълнение и отчитане 

на проекта както и подготовката на заявки за плащане, започва своето действие за проекта 

по съответната обособена позиция, след сключване на договор за отпускане на финансова 

помощ за финансирането му и съгласно уведомително писмо на Възложителя до 

Изпълнителя. 

    Крайният срок за изпълнение на дейността по съответната обособена позиция е до 

датата на внасяне на искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проект. 

 Краен срок за изпълнение на поръчката е до получаване на средствата по 

искане за окончателно плащане от ДФ „Земеделие”. 

Важно!  

В случай че някое/и от проектните предложения не бъдат одобрени от ДФЗ и не 

бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на някое/и 

от проектните предложения/проекти от Държавен фонд „Земеделие“. Дейност №2, 

няма да се изпълнява за съответния нефинансиран проект, съответно няма да се 

заплаща, като двете страни (Община Борован и Изпълнителят) не дължат неустойки 

или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, 



  
които са в обхвата на проекта, за който липсва сключен договор за отпусната 

финансова помощ.  

 

Срокът за изпълнение на всяка една от предвидените дейности, за всяка една обособена 

позиция, е както следва: 

 За Дейност 1 - Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и 

окомплектоване на проектното предложение   

Крайният срок за изпълнение на възложените с уведомлението дейности, е не по-късно от 5 

(пет) дни преди изтичане на крайния срок, обявен от Държавен фонд „Земеделие” за 

подаване на формуляра за кандидатстване. 

 За Дейност 2 - Предоставяне на консултантски услуги при управлението на 

проектното предложение 

Срокът за изпълнение на съответните задачи по управление на проектното предложение е 

до 36 месеца от подписване на договор между Община Борован и Държавен фонд 

„Земеделие” (ДФЗ), но не по-късно от 15.09.2023г. 

  

5. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

 

6. Стойност на поръчката 

Прогнозната стойност на поръчката е 35 360 лева (тридесет и пет хиляди триста 

и шестдесет лева) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране 

от участниците при подаване на оферта за всички обособени позиции. 

Максималната прогнозна стойност по всяка обосоена позиция е както следва: 

 

За Обособена позиция №1: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и 

окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Реконструкция 

и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата 

Борован и Малорад на община Борован, както и управление на одобреното проектно 

предложение” – 20 000.00 (двадесет хиляди лева) без ДДС, разпределени както следва: 



  
 

Дейност- 

пореден 

номер 

Дейност - наименование Максимална 

цена без ДДС в 

лв. 

1 Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и 

окомплектоване на проектното предложение 

10 000.00 

2 Предоставяне на консултантски услуги при 

управлението на проектното предложение 

10 000.00 

 ОБЩО 20 000.00  

 

 

За Обособена позиция №2: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и 

окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Изграждане  и 

обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от общинско значение в с.Малорад, с.Добролево 

и с.Нивянин, както и управление на одобреното проектно предложение” , разпределени 

както следва: 

 

Дейност- 

пореден 

номер 

Дейност - наименование Максимална 

цена без ДДС в 

лв. 

1 Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и 

окомплектоване на проектното предложение 

6 800.00 

2 Предоставяне на консултантски услуги при 

управлението на проектното предложение 

6 800.00 

 ОБЩО 13 600.00  

 

 

За Обособена позиция №3: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и 

окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Изграждане, 



  
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура в село 

Малорад, както и управление на одобреното проектно предложение”, разпределени както 

следва:  

Дейност- 

пореден 

номер 

Дейност - наименование Максимална 

цена без ДДС в 

лв. 

1 Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и 

окомплектоване на проектното предложение 

 880.00 

2 Предоставяне на консултантски услуги при 

управлението на проектното предложение 

 880.00 

 ОБЩО  1 760.00  

 

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочените 

максимални общи стойности на поръчката, както като цяло, така и по отделните 

обособени позиции или дейности. 

Оферти, надвишаващи посочените общи стойности на обществената поръчка, 

както като цяло, така и по отделните оособени позиции или дейности, ще бъдат 

отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. 

 

7. Финансиране и начин на плащане по отделните обособени позиции: 

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по „Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

земеделски фонд за развитие на европейските райони. 

Разплащането ще се извършва съобразно клаузите на проектодоговора, неразделна 

част от документацията за участие. 

ВАЖНО 

1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка се провежда чрез 

събиране на оферти с обява преди приемане на нормативните документи, свързани с 

реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на 

настоящиата поръчка: възникналите след откриването на процедурата правила и 



  
указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от 

изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор 

уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред 

клаузите на настоящия договор. В този смисъл, възникването на нови правила и 

условия в нормативен документ, в договора за безвъзмездна финансова помощ, както 

и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по 

проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други 

условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за 

основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

(в сила от 15.04.2016 г.), като обхватът и естествето на възможните измениня, както и 

условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в 

предмета на договора.  

2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се 

съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на 

настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. 

Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в 

документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на 

договора.  

 

8. Място на изпълнение 

Мястото за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции е община Борован, 

област Враца. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Общи изисквания 

1.1. Редът за възлагане чрез събиране на оферти с обява се прилага при възлагане на 

обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, при която всички 

заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или 

чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 



  
отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), изискванията на Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката 

нормативни актове. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с 

представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено 

пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят 

нотариално заверено пълномощно за това.  

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, 

съдържащ минимум следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на 

офертите. 

1.3. Участникът може да се позовава 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. 

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

участникът може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чието 

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. 

1.3.2. 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 обществената поръчка.  

1.3.3. 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, както и Декларация в свободен текст за ангажираност, 

попълнена и подписана от съответното /ите трето лице/трети лица. 



  
1.4.  Участникът посочва в декларация подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай той трябва да представи 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.  

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по т. 1.4.1. 

2. Условия за допустимост на участниците  

2.1. По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, 

предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, като в обществената поръчка не може да 

участва участник:   

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

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния 

кодекс; 

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателнвия кодекс; 

г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 

и 321а от Наказателния кодекс; 

й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

2.1.2. който 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 страна. 



  
2.1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

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

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

2.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

2.1.5. за когото е установено, че: 

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

2.1.6. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54,  ал. 1, 

т. 1-5 и т. 7 от ЗОП с нарочна декларация по образец - Приложения № 4 и № 4а.  

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 

от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

2.2. Други основания за отстраняване 

2.2.1. Участници, които са свързани лица. 

"Свързани лица" са: 

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

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

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 



  
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице. 

2.2.2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

 За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна 

декларация по образец. 

2.2.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания. 

2.2.4.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

2.2.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП. 

3. Критерии за подбор на участниците  

3.1. Общи условия 

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

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

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

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

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението. 

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да 

отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата.  



  
  

3.2. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: Възложителят не поставя изисквания. 

 

 3.3. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на 

участниците: Възложителя не поставя изисквания относно икономическото и финансово 

състояние на кандидатите. 

 

3.4. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 

изпълнение на обществената поръчка:  

3.4.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, (в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си),  

участникът да е изпълнил поне една (за обособена позиция) дейност, свързана с 

консултантски услуги по разработване и/или управление на проекти, независимо от 

източника на финансирането им. 

Посочените услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от 

участника. 

При участие за повече от една обособена позиция, участниците следва да отговарят на 

минималното изискване по т.3.4.1. за всички обособени позиции, за които участват сборно. 

Т.е. ако участник подава оферта и за трите обособени позиции следва да е изпълнил поне 

три дейности, свързани с консултантски услуги по разработване и/или управление на 

проекти, независимо от източника на финансирането им. 

За удостоверяване на това изискване, участникът представя Декларация - 

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване и описание на услугите по дейности (предмет и обем), 

стойностите, датите и получателите, както и информация за документите, въз основа на 

които участникът декларира изпълнени услуги. 

При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя 

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената, 

заедно с доказателство за извършената услуга.  



  
3.4.2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ най-

малко:  

1. Ключов експерт – Ръководител на екип, който да отговаря на следните 

минимални изисквания на Възложителя: 

Наличие на висше образование в специалност от област на висше образование 

„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Икономика” или 

еквивалентна, минимум 5 (пет) години общ професионален опит и 3 (три) години опит 

по специалността. 

 

2.Ключов експерт Юрист, който да отговаря на следните минимални изисквания 

на Възложителя: 

Наличие на висше образование в специалност от област на висше образование 

„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Право” или 

еквивалентна, минимум 3 (три) години общ професионален опит и 1 (една) година опит 

по специалността. 

3.Ключов експерт СМР, който да отговаря на следните минимални изисквания на 

Възложителя: 

Наличие на висше образование в специалност от област на висше образование 

Технически науки, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, 

„Промишлено и гражданско строителство”, минимум 3 (три) години общ професионален 

опит и 1 (една) година опит по специалността. 

 

На етап подаване на оферта участникът декларира чрез декларация по образец 

съответствието си с критерия за подбор.  

При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя 

доказателства съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в 

който е посочена професионална компетентност на лицата. 

 

4. Гаранция за изпълнение  



  
4.1.  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на 

договора без ДДС . 

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

4.2.1. парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя. 

или  

4.2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя 

със срок на валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 

или 

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

изпълнителя. 

Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи 

гаранция под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните 

изисквания: 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (3 

процента) от стойността на договора без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на община 

Главиница; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова 

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице – гарант. 

4.5. 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.  

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя 

банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора или застрахователната полица  преди подписването на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 



  
4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по 

откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от 

възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора 

размер.  

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички условия за участие, дадени в настоящите 

Указания. 

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

обявените от  Възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното изпълнение на указанията се носи единствено от 

участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в настоящите указания, при спазване на разпоредбите на 

ЗОП и ППЗОП. 

1.5. До изтичането на крайния срок за подаване на офертите, всеки участник може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

1.7. Лице, което участва в обединение или като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 



  
1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

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

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

представляващия дружеството. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА 

от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

Възложителя. 

Върху опаковката се изписва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

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

 наименованието на поръчката, както следва: 

 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА 

БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020 Г., ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:   

За обособена позиция №………… 

Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на офертата“ и опис 

на представените документи. 

2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, с изискванията към личното му състояние или критериите за подбор 

посочени в настоящите указания ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане 

на обществената поръчка. 



  
2.3. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, 

освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория 

случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 

такива функции; 

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции. 

3. Съдържание на офертата 

         Офертата трябва да съдържа: 

3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по 

образец – Приложение № 1);  

3.2. Оферта от участника за изпълнение на обществената поръчка с посочен срок на 

валидност (по образец – Приложение № 2). 

Срокът на валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, 

определена като краен срок за получаването й.  Възложителят може да поиска от 

Участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 

3.3. Административни сведения за участника - данни за единен идентификационен 

код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 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 (по образец – Приложение № 3); 

3.4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва 

от лицата, които представляват участника (по образец – Приложение № 4). Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за обстоятелствата по чл. 



  
54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява (по образец – Приложение № 4а); 

3.5. Доказателства за съответствието с критериите за подбор: 

 3.5.1. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

3.5.2. Декларация - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета 

на обществената поръчка - по образец. 

3.5.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - по образец. 

         3.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец;  

  3.7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец; 

         3.8.  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец; 

       3.9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, относно видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи 

дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – 

по образец; 

3.10. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора 

не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

3.11п. В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от 

нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а 

от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички 

данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 

процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното 

следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. 

Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник.  



  
Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 

опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи 

по чл. 39, ал. 3, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

4. Място и срок за подаване на оферти 

 4.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Община Борован, с 

.Борован, ул. „Иван Вазов” № 1, деловодство, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 

13:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявата. 

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата  на указаното място и 

срок. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Разходите за подаване на 

офертата са за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за 

получаването на офертата на адреса и в срока определен от него.  

4.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявата за събиране на оферти. 

4.3. Получените оферти се завеждат във Входящия регистър на деловодството на 

Община Борован като върху пликовете се отбелязва входящия номер, датата и точния час 

на получаването им, като на участника се издава входящ регистрационен номер. 

 

ВАЖНО! Не се приема оферта постъпила след крайния срок за получаването й, в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Такива оферти незабавно 

се връщат на участника и това се отбелязва във входящия регистър. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Възложителят ще определи изпълнителя/-ите на обществената поръчка за всяка 

обособена позиция отделно, въз основа на оценка на офертите по критерия „най-ниска 

цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. 

javascript:%20Navigate('чл39_ал3_т1');


  
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията 

проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в 

техническата спецификация и дали осигуряват качественото изпълнение на поръчката. 

Участникът следва да предложи организация за изпълнение на поръчката, която 

счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и 

резултати и следва да обхваща всички дейности, включени в обхвата на техническата 

спецификация, като за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, човешки ресурси и др.). Участникът е предложил и как се 

разпределят отделните  дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

поръчката.  

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участниците, които не са разработли 

предложение за изпълнението на поръчката, отговарящо на предварително обявените 

изисквания на възложителя или представеното такова в своята последователност не 

гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация 

постигане на резултати. 

В предложението си  участникът следа да посочи мерки за управление на 

идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на 

договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или 

ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете 

или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за 

успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят 

определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на 

договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените 

допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете 

и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде 

ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото 

предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието 

настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията 



  
относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от 

възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не 

рискове по принцип.  

Рисковете  и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на договора са: 

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката  

1/ Липса на информация или недостатъчна и непълна информация необходима за 

изпълнение на поръчката; 

2/ Противоречиви, некоректни изходни данни; 

3/ Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между членовете на екипа или 

вътрешно организационен проблем); 

4/Промени в законодателството на България; 

5/ Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на възложителя. 

От участие в процедурата ще бъдат отстранени  предложения, за чието техническо 

предложение са в сила следните обстоятелства: 

 Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от  

идентифицираните от възложителя рискове за качественото и навременно извършване на 

услугите. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване 

на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването 

им.  

 Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране 

на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, 

като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при 

възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки. 

 Установява се  описание и/или предложение относно рискове, които по принцип 

влият на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към 

предмета на настоящия договор. 

 

Възложителят ще оценява всички, допуснати до оценка оферти. 

  Класирането на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо място се 

класира Участникът, който е предложил най-ниска обща стойност за съответната обособена 

позиция . 



  
Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка със 

спечелилия/те участник/ци. 

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Комисия  

1.1. Възложителят назначава комисията за разглеждане и оценка на получените 

оферти след изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на 

интереси с участниците. 

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

узнали във връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация за съответствие с 

изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от 

процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

2. Публично отваряне на офертите 

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители. 

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен 

от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения на участниците. 



  
2.3. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, 

след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 

купувача. 

   

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Сключване на договор 

1.1. Участниците в поръчката ще бъдат уведомени писмено за извършеното 

класиране, а участника, класиран на първо място и избран за Изпълнител на обществената 

поръчка, ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор.  

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, 

Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория 

класиран участник и да сключи договор с него. 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на 

договора 

2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, следва да 

представи: 

а) необходимите документи за доказване липсата на основания за отстраняване, 

съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП; 

б) актуални документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за 

подбор; 

в) оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице. 

г) гаранция за изпълнение на договора 

2.2.  Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „а” са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 



  
орган на Възложителя по служебен път, Възложителят няма право да ги изисква. 

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

 

1. Общи указания - разяснения 

1.1. Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя разяснения по 

обществената поръчка. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и 

могат да бъдат изпращани до 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за подаване на 

оферти.  

1.2. Възложителят, най-късно на следващия работен ден, публикува писмени 

разяснения по условията на обществената поръчка на официалния интернет адрес на 

Община Борован, в раздел „Профила на купувача“. 

3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагането му. 

 

 

VІІІ.ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приложение № 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата – 

образец; 

2. Приложение № 2 – Оферта за изпълнение на обществената поръчка - образец; 

3. Приложение № 3 – Административни сведения за участника – образец; 

4. Приложение № 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП относно обстоятелствата 

по  чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец; 

5. Приложение № 4а - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП относно 

обстоятелствата по      чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – образец; 

6. Приложение № 5 - Декларация - Списък на услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка – образец; 

7. Приложение №6 -Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - по 

образец; 



  
8. Приложение № 7 - Техническо предложение на участника – образец; 

9. Приложение № 8 –  Ценово предложение на участника – образец; 

            10. Приложение № 9-  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец; 

11. Приложение №10 – Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, относно видовете работи 

от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на 

тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители. 


