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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 3А 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 3ОП С 

ПРЕДМЕТ: 

 
 

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ 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 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект 

във фаза Работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове, градини и площади в 

община Борован и упражняване на авторски надзор“ 

  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни 

проекти за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и 

съоръжения и принадлежностите към тях в населените места  Борован и Малорад на община 

Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване 

на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни 

проекти за „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в 



 
село Малорад община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски 

надзор, с цел кандидатстване на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-

2020 г.“ 
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ГЛАВА ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

      1.1. Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки – в електронен вид 

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 

01.04.2018г.  

Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази 

цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен 

ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD. 

ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта: 

Първи вариант: 



 
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. 

Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за 

обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия 

(ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 

При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на 

Възложителя на устройство на заинтересованото лице. 

Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd, 

да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на 

ЕЕДОП. 

Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на 

бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – 

„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се 

избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон 

излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което 

се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във 

формат XML. 

Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата 

дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 

устройството на потребителя и в двата формата. 

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение 

да подпишат ЕЕДОП. 

Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се 

поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 

Втори вариант: 

Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от 

Възложителя в WORD формат. 

В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) 

и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна 

опаковка, с която се представя офертата. 

1.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. «в» от ППЗОП за приемане на условията в проекта на 

договора - Образец № 1; 

1.3. Декларация за срок на валидност на офертата - Образец № 2; 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd


 
1.4. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП, ако е приложимо - Образец №3; 

1.5. „Предложение за изпълнение на поръчката” - Образец №4;  

1.6. „Предлагана цена” - Образец №5; 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

ЧАСТ   І 

 

ГЛАВА   І 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 1. 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-/ 

 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 20, ал. 2, т. 2 – публично състезание, от Закона за обществените поръчки.  

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни 

актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с 

предмета на поръчката.  

 

http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/


 
 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 І. Кратко описание на обществената поръчка:   

 

           1. „Обект” на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1,  т. 3 от 

ЗОП.    

 

            2. „Предмет” на настоящата обществена поръчка е „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ 

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 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във 

фаза Работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове, градини и площади в община 

Борован и упражняване на авторски надзор“; 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за 

реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях в населените места  Борован и Малорад на община Борован, област 

Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован 

за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№3 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за 

„Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в село Малорад 

община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел 

кандидатстване на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“ 

 

Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането 

му. 



 
По обособена позиция 1, Община Борован възнамерява да кандидатства с инвестиционен 

проект във фаза Работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове, градини и площади в 

село Добролево, село Малорад и село Нивянин в община Борован и упражняване на авторски 

надзор по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. 

По обособена позиция №2, Община Борован възнамерява да кандидатства с инвестиционни 

проекти за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици,тротоари,и съоръжения 

и принадлежностите към тях в населените места  Борован и Малорад на община Борован, област 

Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован 

за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“ 

 

По обособена позиция 3, Община Борован възнамерява да кандидатства с инвестиционни 

проекти за изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в село 

Малорад община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел 

кандидатстване на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“ 

Съгласно изискванията за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, е 

необходимо към заявлението за подпомагане да бъде представен проект, изработен във фаза 

„Технически проект“ или „Работен проект“, в съответствие с изискванията на Закона за 

устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти.   

Предвид това, целта на настоящата процедура е да бъдат изготвени „Работни проекти“, 

които след одобрение ще послужат за кандидатстване на Община Борован за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020, и съответно упражняване на авторски надзор 

по време на строителството, при положение, че проектите бъдат одобрени за финансиране. 

Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част 

„Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка. 

 

 



 
 ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката: 

 

Място за изпълнение – Община Борован 

Срок за изпълнение на поръчката и за трите обособени позиции 

Срокът за изработване на инвестиционния проект във фаза „Работен проект” е до 15 

(петнадесет) календарни дни от получаване на възлагателното писмо и изходни данни от 

Възложителя, но не по-късно от пет дни от датата на прием по мярката, за която се кандидатства. 

Участникът може да оферира по кратък срок за изработване на работния проект, като отново се 

съобрази с условието работния проект да бъде предаден не по-късно от един ден от датата на 

прием по мярката, за която се кандидатства. 

Срокът за изпълнение на задълженията по осъществяване на Авторски надзор, ще бъде 

съобразен със срока за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), при спазване 

изискванията на законодателството.  

 

       ІІІ. Стойност на поръчката 

  Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 106 110.00 лева (сто и шест хиляди 

сто и десет лева) без ДДС 

 Прогнозната стойност за обособена позиция №1 възлиза на 40 800.00 лева 

(четиридесет хиляди и осемстотин лева), без включен ДДС, като сумата е разпределена по 

частти както следва: 

- Разходи за изработване на инвестиционен проект, в размер на 34 000.00 лева 

(тридесет и четири хиляди лева) без ДДС; 

- Разходи за авторски надзор, в размер на 6 800.00 лева (шест хиляди и осемстотин лева) 

без ДДС. 

          

Прогнозната стойност за обособена позиция №2 възлиза на 60 000.00 лева /шестдесет 

хиляди лева/, без включен ДДС, като сумата е разпределена по частти както следва: 

- Разходи за изработване на инвестиционен проект, в размер на 50 000.00 лева 

(петдесет хиляди лева) без ДДС; 

- Разходи за авторски надзор, в размер на 10 000.00 лева /десет хиляди лева/ без ДДС. 

 

Прогнозната стойност за обособена позиция №3 възлиза на 5 310.00 лева /пет хиляди 

триста и десет лева/, без включен ДДС, като сумата е разпределена по частти както следва: 



 
- Разходи за изработване на инвестиционен проект, в размер на 4 425.00 лева (четири 

хиляди четиристотин двадесет и пет лева) без ДДС; 

- Разходи за авторски надзор, в размер на 885.00 лева (осемстотин осемдесет и пет лева) 

без ДДС. 

 

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят размера както на общата прогнозна 

стойност на настоящата поръчка, така и размера по отделните части, които я формират. 

Участници, които са предложили по-висока цена по някоя от отделните части, въпреки 

непревишението на общата сума,  ще се отстраняват от участие в процедурата. 

Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти над нея ще 

бъдат отстранявани. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само 

реално извършени дейности по обществената поръчка. 

 

 ІV. Финансиране и начин на плащане 

Настоящата поръчка ще се финансира със средства по Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020г. 

Плащането на цената се извършва по следния начин:  

За обособени позиции 1 и 2 

Плащанията ще се извършват в лева, по банков път,  по банковата сметка на изпълнителя.  

1. За изпълнение на проектиране: 

1.1. Авансово плащане в размер на 1 500.00 лева с ДДС, платимо в срок до 10/десет/ 

календарни дни  и издадена фактура от изпълнителя. 

1.2. Останалата сума до размера на одобрения за дейността разход се заплаща при 

подписване на договор с ДФ „Земеделие” за реализация на проекта и получаване на авансова 

сума по сметката на Община Борован, платима  в срок до 10/десет/ календарни дни  , но не по-

късно от 31.12.2019г. 

2. За изпълнение на авторски надзор: 

2.1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на оферираната цена се заплаща след 

откриване на строителна площадка на обекта и стартиране на работата по изпълнението на СМР, 

платимо в срок до 10/десет/ календарни дни   

2.2. 50% от цената се заплаща след приключване на строителните работи и предаване на 

обекта на възложителя с подписване на всички актове и книжа съгласно Наредба №3 от 31 юли 



 
2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, платима в срок до 

10/десет/ календарни дни   

 

 

За обособена позиция 3 

Плащанията ще се извършват в лева, по банков път,  по банковата сметка на изпълнителя.  

1.За изпълнение на проектиране: 

1.1. Авансово плащане в размер на  500.00 лева с ДДС, платимо в срок  до 10/десет/ 

календарни дни  и издадена фактура от изпълнителя. 

1.2. Останалата сума до размера на одобрения за дейността разход се заплаща при 

подписване на договор с ДФ „Земеделие” за реализация на проекта и получаване на авансова сума 

по сметката на Община Борован, платима  в срок до 10/десет/ календарни дни  ,но не по-късно от 

31.12.2019г. 

2.За изпълнение на авторски надзор: 

2.1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на оферираната цена се заплаща след 

откриване на строителна площадка на обекта и стартиране на работата по изпълнението на СМР, 

платимо в срок до 10/десет/ календарни дни . 

2.2. 50% от цената се заплаща след приключване на строителните работи и предаване на 

обекта на възложителя с подписване на всички актове и книжа съгласно Наредба №3 от 31 юли 

2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, платима в срок до 

10/десет/ календарни дни   

 

Фактурите се оформят, съгласно изискванията на „Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г.“ . 

 

   

V. Срок на валидност на офертите: 

 

1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите 

до сключване на договора. 

3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да 



 
удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на 

възложителя в определения в нея срок. 

 

  

РАЗДЕЛ ІІI 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

            1. Общи изисквания към участниците 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на 

държавата, в което е установено, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените 

изисквания на възложителя в указанията за участие. 

 1.2. Не се допуска представянето на варианти на оферта. 

 1.3. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва 

само в едно обединение. 

 1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви 

в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  

 1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

 1.6. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители. 

 1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. 

 

 2. Изисквания към участници - обединения. 

 2.1. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да 

бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата 

обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и 

процедурата, за която се обединяват партньорите в него. Договорът трябва да съдържа клаузи, 

които гарантират, че: 

 2.2. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора;  

 2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора; 



 
 2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между 

участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в 

обединението/консорциума; 

 2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят лице или лица, което да 

представлява обединението за целите на поръчката. 

 2.6. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на 

офертата. 

 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 не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата 

обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ след 

уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на 

настоящата обществена поръчка. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на 

юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически 

и/или юридически лица. 

 

3. Условия за допустимост на участниците  

3.1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, 

който: 

  3.1.1. 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 кодекс; 

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

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

3.1.3. 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 разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

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

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

3.1.5. е установено, че: 
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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; 

3.1.6. 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 аналогични задължения, установени с акт на 

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

е установен;  

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

Основанията по т. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 

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

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.3.1. 

се попълва в Част III Основания за изключване от ЕЕДОП. 

 

   3.2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участници: 
 

3.2.1. За участниците, подизпълнителите и третите лица в процедурата не трябва да са 

налице обстоятелства 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.  

 

Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства 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 се 

декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държава членка”. 

 

3.2.2. свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в 

една и съща процедура. 

"Свързани лица" са: 

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

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

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 



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

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

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

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

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

юридическо лице; или 

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

или контролния орган на едно юридическо лице; или 

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

връзка с дейността на юридическо лице. 

Забележка: Информация относно липсата или наличието ня обстоятелства по т.3.2.2. се 

попълва в Част III: Основания за изключване, Раздел Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка”. 

 

3.3. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Забележка:Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 69, ал. 1  и ал. 2 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ). 

 

3.4. Други основания за отстраняване: 

 

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

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация; 

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

условия на поръчката; 

3.4.3. 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. 

3.4.4. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи 

срока на валидност на офертата си; 

3.4.5. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на 

поръчката. 

 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката 

или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се прилагат и по 

отношение на подизпълнителите и на третите лица.  



 
  

Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи в офертата си попълнен и подписан от третото лице 

ЕЕДОП, в който лицето посочва поетите от него задължения. 

Когато участник възнамерява да използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

той посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

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

отстраняване от процедурата. 

Когато участникът възнамерява да ползва подизпълнители, той трябва да представи в 

офертата си попълнен и подписан от подизпълнителя ЕЕДОП, в който подизпълнителя посочва 

поетите от него задължения и дела от поръчката, който ще изпълни.  

При подаване на офертата, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има 

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

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

докаже, че: 

- е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили 

в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- 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; 

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

труда. 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

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 предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 



 
- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 

критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще 

предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.   

 

1. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: Важи и за трите обособени позиции. 

Възложителят не поставя изискване за правоспособност за упражняване на 

професионална дейност 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ: Важи и за трите обособени позиции. 

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ: 

Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката;  

 

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да разполага с проектантски 

екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на 

спецификата на поръчката по следните части:  

 

За обособена позиция 1 от предмета на поръчката: 

 

 

 Част „Архитектурна”   

 Част „Паркоустройство и благоустройство” 

 Част Конструктивна” 

 Част „Електрическа” 

 Част „ВиК” 

 Част „Геодезия” 

 Част „Пожарна безопасност” 



 
 Част „План по безопасност и здраве” 

 Част „План за управление на строителните отпадъци” 

 

За обособена позиция 2 от предмета на поръчката: 

 

 

 Част „Геодезия” 

 Част „Пътна” 

 Част „Временна организация и безопасност на движението” 

 Част „План за управление на строителните отпадъци” 

За обособена позиция 3 от предмета на поръчката: 

 

 

 част „Паркоустрояване и благоустрояване”  

 част „Геодезическа”   

 част „Конструктивна”  

 част „Електрическа”  

 част  „План за безопасност и здраве /ПБЗ/” 

 част „План за управление на строителните отпадъци”  

 

При подаване на оферти за повече от една обособена позиция от един участник, могат да 

бъдат използвани едни и същи експерти, стига да покриват минималните изисквания на 

Възложителя! 

Членовете на проектантския екип следва да притежават пълна проектантска правоспособност 

от КИИП, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), 

респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 

квалификации за чуждестранни лица, съгласно чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране. 

Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в 

предложения екип за изпълнение на проектирането, при условие че отговарят на поставените 

минимални изисквания към съответните части по проекта. 

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както 

следва: 



 
При подаване на оферта в Част ІV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, участниците декларират 

съответствието с минималното изискване, чрез посочване на професионална компетентност /с 

посочване на придобитото образование/квалификация, посочване на дата, № и издател на 

документа за придобито образование/квалификация, както и данни за месторабота, период, 

длъжност, основни функции и др./ на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на 

проектирането. 

По смисъла на § 2, т. 41 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП -"Професионална 

компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна 

квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или 

позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения. 

 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с 

поставения критерий за подбор: 

Списък на персонала, който ще управлява изпълнението на поръчката и персонала, който ще 

изпълнява проектирането и авторския надзор, в който е посочена професионална компетентност 

на лицата (чл. 64, ал. 1 т. 6 от ЗОП). 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА 

ОФЕРТАТА 

 

 

 1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията 

и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока 

и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите 

указания. 

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

или оттегли офертата си. 

 Офертите се  подават на български език.  



 
 Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 

самостоятелна оферта.  

 Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и 

лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на 

изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - 

представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). 

 Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на 

документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен 

подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.  

 Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците.  

 

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 2.1. Място и срок за подаване на офертите 

 Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка подават лично 

или чрез упълномощено лице офертите си на адрес: Община Борован – село Борован, ул. "Иван 

Вазов" № 1, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до крайния срок за подаване на 

оферти, посочен в обявлението за обществената поръчка. 

 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 

нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на 

оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира 

да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.  

  

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и с надпис: 

До: Община Борован 

 село Борован, ул. "Иван Вазов" № 1 

      ОФЕРТА 

Изготвяне на инвестиционни проекти на Община Борован, област Враца по подмярка7.2 

„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) 2014-2020г. по  обособени 

позиции  

за обособена позиция №……………. 

Наименование на участника:…………………………………………………. 

 

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………  

 



 
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………… 

 

Телефон  факс или електронен адрес:……………………………………….. 

 

 Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

 

 До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на 

участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на 

изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 

отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в 

публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти на 

Община Борован, област Враца по подмярка7.2 „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) 2014-2020г. по  обособени позиции,  за обособена позиция №……. 

 

2.3. Приемане на оферти/връщане на оферти 

 При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и 

час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя 

се издава документ. 

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатана, 

прозрачна или скъсана опаковка, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра по предходния параграф. Не се приемат заявления за участие и оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка 

или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за 

получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все 

още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя 

и от присъстващите лица. Получените оферти се съхраняват в деловодството на възложителя до 

деня, определен за отваряне на офертите в обявлението за обществена поръчка.  

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.  

 Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка и се състои от две части: 

1. документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и опис на представените документи 

2. отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453764
http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453764
http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453764


 
 При несъответствие на предложените стойности с цифри и думи, за вярно ще се счита 

записаното с думи. Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), 

ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

  3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 3.1.1. Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка 

 В плика се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на 

участника с изискванията на чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и с изискванията на Възложителя: 

 1. Опис на представените документи – представя се от участниците в свободна форма. 

Подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в 

списъка. 

   2. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника в 

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

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

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

3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;  

4. документ за създаване на обединение (когато участникът е обединение); 

5. Техническо предложение, съдържащо: 

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

представител на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено 

копие, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 

представляващ 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 изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 

офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването на съответното 

действие, което е извършено от пълномощник; 

5.2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец – образец № 4.  

 5.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. «в» от ППЗОП за приемане на условията в проекта 

на договора - Образец № 1; 

5.4. Декларация за срок на валидност на офертата – образец № 2; 

5.5. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП, ако е приложимо - Образец №3; 

 6. Плик „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение на 

участника – Образец №5 

  



 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл.47, 

ал.2 от ППЗОП  се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП, заедно с описи към тях и ал.3, т.1 от ППЗОП, и отделни непрозрачни пликове с 

надпис "Предлагани ценови параметри", за всяка от обособените позиции, със съответното 

отбелязване/ посочване на позицията, за която се отнасят.  

 

РАЗДЕЛ V 

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

 Гаранция за изпълнение 

 

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от 

стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция  без ДДС. 

 

Гаранцията се представя в една от следните форми: 

1. парична сума внесена по посочена сметка; 

2. банкова гаранция; 

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

изпълнителя. 

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може 

да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител 

на сумата по гаранцията. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 

гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора при неговото сключване.  

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната 

сметка на възложителя -  Община Борован:  

Титуляр:   Община Борован  

Банка:       Инвест банк-клон Видин    

BIC: IORT BGSF    

IBAN: BG 60 IORT 7373 3301 6847 00      

 Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение 

под формата на “парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената 

гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в 

оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той 

следва да завери съответния документ с подпис. 



 
 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и 

че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на 

договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя под формата 

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

съответно вземането на Възложителя в размер на 3 % от общата стойност на договора за срока на 

неговото действие и 1 месец след изтичането му – застрахователния договор се сключва от 

Изпълнителя в полза на Възложителя (трето ползващо се лице). Всички разходи по сключване на 

застрахователния договор са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да заплаща 

дължимите премии към застрахователя, за да поддържа застрахователно покритие в размер на 3 % 

от общата стойност на договора, за срока на неговото действие и 1 месец след изтичането му, така, 

че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в 

настоящата процедура. 

 

 Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

 Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

 Предоставяне на достъп до документацията за участие 

 Предоставя се пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата 

на  следния  интернет адрес на Община Борован: http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/ 

 

РАЗДЕЛ VII 
 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

процедура, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и уведомления в Община 

Борован, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна 

разписка или куриерска служба. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми 

участниците се връчват съгласно чл. 43 от ЗОП: 

http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/


 
 

1. Общи указания - разяснения 

1.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията за 

обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на  офертите. 

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

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

 

2. Разходи по подготовка на офертата 

Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на обществената поръчка, , 

са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците. 

 

3. Обмяна на информация 

3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява 

размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и 

в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 

приемането на документацията за участие. 

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от 

тях действия по или във връзка с процедурата, освен в случаите и по реда, определени с 

документацията. 

3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое 

решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от издаването 

им. 

3.4. Решенията по т. 3.3 се изпращат: 

1. на адрес, посочен от участника: 

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

подпис  

Забележка: Съобщението, изпратено по електронен път, се счита за получено, независимо дали 

е генерирано потвърждение за доставянето му, от момента на постъпването му в 

информационна система, индивидуализирана чрез адреса на електронната поща, посочен от 

кандидата или участника. С оглед правната сигурност и избягването на спорове за факта и 

времето на получаването, участниците следва да настроят посочените от тях електронни 

пощенски кутии да генерират автоматично известие за доставяне на съобщенията. Независимо 

дали такива настройки бъдат направени или не, за получаването на съобщението се прилага чл. 

10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис – от постъпването му в 

електронната поща на кандидата или участника. 

          или    



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

2. по факс. 

3.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението. 

3.6. Когато решението не е получено от  участника по някой от начините, посочени в т. 3.4, 

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

връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

РАЗДЕЛ VIIІ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

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

Възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

2. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията 

е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите 

си. 

3. Комисията за разглеждане и оценка на офертите започва работа след получаване на 

представените оферти и протокола за предаване на офертите на председателя на комисията. 

4. Получените се отварят на датата, посочена в обявлението на обществената поръчка, на 

публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

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

5. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

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

„Предлагани ценови параметри“. 

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

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

7. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 

подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

8. След извършване на горните действия приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 

9. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

10. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 



 
или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 10 и изпраща протокола на 

всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

11. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 10 участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов eЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за 

участие. 

12. Възможността по т. 11 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 

участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 

подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води 

до промяна на техническото предложение. 

13. След изтичането на срока по т. 11 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор. 

14. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията 

може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява 

заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

15. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

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

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия. 

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

възложителя, не се отваря.  

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

комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. 

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

ценовите предложения и ги оповестява. 

18. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

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



 
20. Процедурата завършва с решение за: 

a. определяне на изпълнител по договора за обществената поръчка;  

b. прекратяване на процедурата. 

 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с участника в 

процедурата, определен за изпълнител, при условие че при подписване на договора определеният 

изпълнител: 

а). изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 

 

б). представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

 

2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението 

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

изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на 

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. След влизането в сила на 

решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора. 

 

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията 

проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е 

определен за изпълнител.  

 

4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията 

по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.  

5. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора: 

а) 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. 

б) документи за доказване на липсата на основания за отстраняване съгласно изискванията 

на чл.58, ал.1 от ЗОП: 



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

2. за обстоятелството по чл.54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите 

на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

в) актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор. 

Забележка: Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от 

получаване на искането от участника, избран за изпълнител. 

Важно: документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

Възложителят няма право да изисква представянето на 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. 

г)  гаранция за изпълнение на договора 

 

 

РАЗДЕЛ  Х 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

1.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 

събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

 

5.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато 

последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

 

5.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

 

6. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, 

това е изрично указано при посочването на съответния срок.  

 



 
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените 

поръчки и действащото българско законодателство. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

  

На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП избраният критерий за оценка на офертите е 

"ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО- ЦЕНА ".     

 На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на 

изискванията на възложителя.  

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка 

оферта „Комплексна оценка", като сума от оценките по определените в Методиката за оценка 

показатели.  Показатели за оценка Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) 

точки. Комплексната оценка (КО) на всеки участник се формира от следните два показателя:  

  

К1 - Предложена цена - максимална оценка - 50 точки  

К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката - максимална оценка - 50 точки 

К1 - Предложена цена - показателят се изчислява по следната Формула: К1 = (Цена мин. / 

Цена участн.) * 50, където  

Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.  

Цена участн., е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.   

  

К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката - в техническото си предложение, 

участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно Техническата 

спецификация. Оценява се посочената организация на работа.  

  

Показателят се изчислява по следният начин:  

  

К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката Максимален 

брой точки – 50 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

34 т. 



 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услуга.  

 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

 - участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услуга.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични едно от следните обстоятелства:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

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

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими 

резултати);  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и;  

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава 

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

42 т.  

 



 
дейности при изпълнението на поръчката 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услуга.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични две от следните обстоятелства:  

1.За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

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

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими 

резултати);  

2.За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и;  

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава 

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката.  

 

50 т. 

 

Комплексната оценка се изчислява по формулата: КО = К1+ K2 = ....... бр. точки  

Крайно класиране  

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  



 
За всички оценявани показатели в посочената методика, закръглявания на предложенията 

се допускат до втория знак след десетичната запетая.  

Крайното класиране на Участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки 

Участник. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна оценка 

съгласно гореописаната методика за оценка на офертите.  

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

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

 (1) по-ниска предложена цена;  

 (2) по-изгодно предложение по показател „Качество на техническото предложение”, 

сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани по посочения начин.   

 

ВАЖНО!!! Методика за определяне на комплексна оценка на офертата  важи за всяка 

една обособена позиция поотделно!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Образец № 1  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА 

ДОГОВОР 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП 

 

 

 
Долуподписаният/ата……………………………………………………………………………… 

(трите имена, ЕГН) 

с данни по документ за самоличност: ……………………………………………………………. 

(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване) 

 

в качеството ми на …………………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………...,  

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет Изготвяне на инвестиционни проекти на Община Борован, област Враца по 

подмярка7.2 „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-

2020г. по  обособени позиции ,  

            

за обособена позиция…………………………(посочва се номера и наименованието й) 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Запознат съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет 

и съм съгласен с клаузите в него, като ги приемам без възражения.  

 

 
Дата: ….....................  ………………................................................................................ 

              (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………… 

           (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

 

    …………..……………………………………………………….. 

          (качество на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………………… 

                (наименование на участника) 



 
  

 

 

 

 



 
Образец № 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП 

 

 

Долуподписаният/ата……………………………………………………………………………… 

(трите имена, ЕГН) 

с данни по документ за самоличност: ……………………………………………………………. 

(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване) 

 

в качеството ми на …………………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………...,  

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти на Община Борован, област Враца по 

подмярка7.2 „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-

2020г. по  обособени позиции ,  

            

за обособена позиция…………………………(посочва се номера и наименованието й) 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Срока на валидност на подадената от нас оферта е …………………………(словом) месеца и 

започва да тече от определеният в обявлението краен срок за подаване на оферти. 

 

Забележка: Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 6(шест)месеца, 

считано от крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

Дата: ….....................  ………………................................................................................ 

              (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………… 

           (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

 

    …………..……………………………………………………….. 

          (качество на лицето, представляващо участника) 



 
 

    …………………………………………………………………………… 

                (наименование на участника) 

 



 
        Образец №3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

      по чл.102, ал.1 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ата……………………………………………………………………………… 

(трите имена, ЕГН) 

с данни по документ за самоличност: ……………………………………………………………. 

(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване) 

 

в качеството ми на …………………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………...,  

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти на Община Борован, област Враца по 

подмярка7.2 „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-

2020г. по  обособени позиции ,             

за обособена позиция…………………………(посочва се номера и наименованието й) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Информацията от офертата / част от нея (посочва се коя) има конфиденциален характер във 

връзка с наличието на търговска тайна и изисквам от възложителят да не я разкрива. 

 

Запознат съм, че участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение 

на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

Дата: .................      Подпис и печат: ........................................ 

                                                                             

          ..................................................................... 

(Трите имена) 

    .................................................................... 

       (длъжност на представляващия участника) 

 

 



 

 

Образец № 4 

 

ДО 

ОБЩИНА БОРОВАН 

СЕЛО  БОРОВАН 

УЛ„ИВАН ВАЗОВ” № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

От: ................................................................................................................................................. 

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

ЕИК: ......................................, тел.: ........................................, факс: ……………....................., 

адрес на електронна поща: ..........................................................................., представлявано    

от ....................................................................................................................., в качеството ми 

на ……………………………………, с л.к. № ……………….……, издадена на 

………..……….. г. от МВР - гр. ………………..……......, ЕГН ………………………..,  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

         След запознаване с условията за участие в обявената от Вас процедура с предмет: 

„…………………………” за обособена позиция ….. (посочва се името на обособената 

позиция, в случай, че участника подава оферта по всички обособени позиции, подава отделно 

окомплектовано техническо предложение за всяка от позициите), ние, 

…………………………………………. (посочва се името на участника) представяме нашето 

Техническо  предложение за изпълнение на поръчката. 

 

1. Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката, съгласни сме с поставените от 

Вас условия и ги приемаме без възражения. 

2. Декларираме, че нашата оферта е със срок на валидност …….(……), който започва да тече 

от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата на представляваният от мен участник са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, 

и опазване на околната среда. 

4. Срок за изпълннение на договора:  

4.1.Срокът за изпълнение на договора е до датата на съставяне на протокола за въвеждане на 

обекта в експлоатация - приложение към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 



 

 

4.2 Срокът за изготвяне на инвестиционен проект е [...] дни, съгласно Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на сключване на договора. 

4.3. Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва да тече 

от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво (Приложение № 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с въвеждане на строежа в 

експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ. 

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата 

документация и техническата спецификация.  

 

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните 

институции:  

 

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.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. 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 

Телефон: 02/ 940 6331 

Интернет адрес: http://www3.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 

 

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / _____ 

Име и фамилия _________________________ 

Длъжност  _________________________ 

Наименование на _________________________ 

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/


 

 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 5 

 

ДО 

ОБЩИНА БОРОВАН 

СЕЛО  БОРОВАН 

УЛ„ИВАН ВАЗОВ” № 1 

 

 

ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

От: ................................................................................................................................................. 

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

ЕИК: ......................................, тел.: ........................................, факс: ……………....................., 

адрес на електронна поща: ..........................................................................., представлявано    

от ....................................................................................................................., в качеството ми 

на ……………………………………, с л.к. № ……………….……, издадена на 

………..……….. г. от МВР - гр. ………………..……......, ЕГН ………………………..,  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

         След запознаване с условията за участие в обявената от Вас процедура с предмет: 

„…………………………” за обособена позиция ….. (посочва се името на обособената 

позиция, в случай, че участника подава оферта по всички обособени позиции, подава отделно 

окомплектовано техническо предложение за всяка от позициите), ние, 

…………………………………………. (посочва се името на участника) представяме нашето 

Ценово  предложение за изпълнение на поръчката. 

 

1. За изпълнение на предмета на поръчката, така, както е определен обхватът й в 

документацията за участие, предлагаме следната обща цена: 

………………............ (……………….. лева и ………… стотинки) лева без ДДС и 

………………............ (……………….. лева и ………… стотинки) лева с ДДС. 



 

 

Общата цена включва остойностени проектантски разходи и изпълнение на авторски 

надзор. 

2. Цената е формирана въз основа на попълнената ценова таблица, както следва: 
 

№ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:  

 Цена без ДДС Цена с ДДС 

I. 
Изготвяне на инвестиционен проект 

във фаза „технически проект“  

  

 II. 
Упражняване на авторски надзор по 

време на строителството 

  

  ОБЩО:   

3. При така предложената от нас цена сме включили всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Предложените цени са 

определени при пълно съответствие с условията от документацията, в т.ч. и на техническата 

спецификация по обществената поръчка, и остават непроменени за целия период на изпълнение 

на договора. Цените са посочени в български лева. 

 
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 
 

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / _____ 

Име и фамилия _________________________ 

Длъжност  _________________________ 

Наименование на 

участника 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 

№…………………………………… 

 

Днес, …..……............2018г. между 

 

ОБЩИНА БОРОВАН, с ЕИК 000193065, адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован 3240, 

ул. „Иван Вазов” № 1, представлявана от ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА – БЪРДАРСКА - 

Заместник-кмет на Община Борован, определено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, 

съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г. и Мариана Ангелова Вельовска – на длъжност гл. експерт 

«Финанси» - лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу „Възложител“, 

и  

…………………………….., 

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

ЕИК …………………, 

представлявано от ………………………………, в качеството на ……………………….., 

наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 183, ал. 1 във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) 

и …………………на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 

поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти на Община Борован, област Враца 

по подмярка7.2 „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-

2020г. по  обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във 

фаза Работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове, градини и площади в община 

Борован и упражняване на авторски надзор“; 

 



 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за 

реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях в населените места  Борован и Малорад на община Борован, област 

Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован 

за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№3 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за 

„Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в село Малорад 

община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел 

кандидатстване на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“, 

 

 

 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

  

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави срещу 

възнаграждение и при условията на този договор следните услуги:  изготвяне на инвестиционен 

проект във фаза "Работен проект" и изпълнение на авторски надзор по време на изпълнение 

на СМР за обособена позиция № ….. ( посочва се наименованието на обособената позиция). 

(2) Предметът по ал.1 включва дейностите подробно описани в Техническото задание, което е 

неразделна част от договора. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължителни всички нормативни правила 

относно обхвата и съдържанието на изготвения проект съгласно Наредба № 4 от 2001г. за обхвата 

и съдържанието на инвестиционните проекти, както и правилата на Закона за устройство на 

територията. 

(3) Договорът в частта му за изпълнение на авторски надзор влиза в сила при одобрение на 

проектно предложение за финансиране на предвидените СМР и стартиране на строителни работи 

на обекта. 

(4) За изпълнението на конкретна дейност със задачи по нея или предаването на документи по 

същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват приемо-предавателни протоколи. 

Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

удостоверяват, чрез двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол. 

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

 

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт 

и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на 

съответното обстоятелство. (ако е приложимо) 

 

 



 

 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните.  

 

Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е както следва: 

1. Срокът за изработване на инвестиционния проект във фаза „Работен проект” е до …….. 

календарни дни от получаване на възлагателното писмо и изходни данни от Възложителя, но не 

по-късно от пет дни от датата на прием по мярката, за която се кандидатства. Участникът може да 

оферира по кратък срок за изработване на работния проект, като отново се съобрази с условието 

работния проект да бъде предаден не по-късно от един ден от датата на прием по мярката, за която 

се кандидатства. 

2. Срокът за изпълнение на задълженията по осъществяване на Авторски надзор, ще бъде 

съобразен със срока за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), при спазване 

изискванията на законодателството. 

3. Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от 

датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво (Приложение № 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва с въвеждане на строежа в 

експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ. 

Чл.6. Мястото на изпълнение на Договора е Община Борован. 

  

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……… (…………………………) лева без ДДС  и ……… 

(…………) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3, разпределена, 

както следва:  

 

Дейност 

пореден 

номер 

Дейност - наименование Цена без ДДС Цена с ДДС 

1 За изпълнение на проектиране  ................ лв. ................ лв. 

2 
За изпълнение на авторски надзор по 

време на строителството 
................. лв. ................ лв. 

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

. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и за неговите 

подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и 

да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената на договора по ал. 1 е окончателна за отделните дейности, свързани с изпълнението на 

Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежи на промяна, освен 

в следните случаи: 

1. по приложимите случаи, съгласно Закона за обществените поръчки  

или 



 

 

2. при одобрение на съответния проект и сключване на договор за отпускане на финансова помощ, 

Държавен фонд „Земеделие”, редуцира размера на възнаграждението по отделните дейности, 

което обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към договора за 

отпускане на финансова помощ   

или 

3. сключване на Анекс между Община Главиница и ДФЗ, към договор за отпускане на финансова 

помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението по отделните дейности, което 

обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към Анекса. 

 

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: 

 

За обособени позиции 1 и 2  

1. За изпълнение на проектиране: 

1.1. Авансово плащане в размер на 1 500.00 лева с ДДС, платимо в срок до 10/десет/ 

календарни дни    и издадена фактура от изпълнителя. 

1.2. Останалата сума до размера на одобрения за дейността разход се заплаща при 

подписване на договор с ДФ „Земеделие” за реализация на проекта и получаване на авансова 

сума по сметката на Община Борован, платима  в срок до 10/десет/ календарни дни , но не по-

късно от 31.12.2019г. 

2. За изпълнение на авторски надзор: 

2.1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на оферираната цена се заплаща след 

откриване на строителна площадка на обекта и стартиране на работата по изпълнението на СМР, 

платимо в срок до 10/десет/ календарни дни   

2.2. 50% от цената се заплаща след приключване на строителните работи и предаване на 

обекта на възложителя с подписване на всички актове и книжа съгласно Наредба №3 от 31 юли 

2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, платима в до 10/десет/ 

календарни дни   

 

За обособена позиция 3 

1.За изпълнение на проектиране: 

1.1. Авансово плащане в размер на  500.00 лева с ДДС, платимо в срок до 10/десет/ 

календарни дни  и издадена фактура от изпълнителя. 

1.2. Останалата сума до размера на одобрения за дейността разход се заплаща при 

подписване на договор с ДФ „Земеделие” за реализация на проекта и получаване на авансова сума 

по сметката на Община Борован, платима  в срок до 10/десет/ календарни дни  но не по-късно от 

31.12.2019г. 

2.За изпълнение на авторски надзор: 

2.1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на оферираната цена се заплаща след 

откриване на строителна площадка на обекта и стартиране на работата по изпълнението на СМР, 

платимо в срок до 10/десет/ календарни дни   

2.2. 50% от цената се заплаща след приключване на строителните работи и предаване на 

обекта на възложителя с подписване на всички актове и книжа съгласно Наредба №3 от 31 юли 

2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, платима в срок до 

10/десет/ календарни дни   

 



 

 

Чл. 9 (1) Всяко плащане по този договор, с изключение на авансовото плащане се извършва 

въз основа на следните документи: 

1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната дейност, подписан 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при сътветното спазване на разпоредбите на Раздел 

Предаване и приемане на изпълнението от Договора; и 

2. фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

  (2) Авансовото плащане се извършва въз основа на фактура за дължимата сума за 

съответната дейност, издадено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

че предоставените услуги (посочва се предметът на услугата) се финансират от ПРСР 2014-2020 и 

данни за източника на финансиране. При липса на някой от изискуемите реквизити, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на 

изискванията. 

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

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

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

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

допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В този 

случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на  която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции 

и/или допълнителна информация. 

 Чл.10. (1) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

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

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

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си 

сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 3 (три) дни от промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна 

счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяващо да се установи 

дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.  

 (4)  Разплащането за всички дейности при изпълнението на настоящия договор се осъществява 

до размера на одобрения разход от ДФЗ за изплащане на субсидия за съответната дейност. 

Чл. 11.(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 

може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят 

представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за 

съответната дейност/задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 

плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 

становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на 

приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 



 

 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 12 (1) При подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представяна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора без ДДС, а 

именно [[……… (…………………………)]лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.. 

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни 

от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия 

на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване 

на изискванията на чл. 14 от Договора;и/или 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 

при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора. 

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка. 

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант 

да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 

Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни 

след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата 

гаранция се удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата 

на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 

(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни 

след прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  



 

 

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до  30 (тридесет) 

дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в 

пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и 

да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от 

него лице / изпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 

спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 

по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 

съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до  15 (петнадесет) 

дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание; 

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност. 

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за 

изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение 

в по-голям размер. 

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 30 (тридесет) дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията от настоящия договор; 



 

 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 

пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

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

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл.  

 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 

срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ докладите/разработките/материалите и да извърши 

преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

поискал това; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

финансиращия орган; 

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в този 

договор;   

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо); 

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;  

8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без 

предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

9. Да спазва изискванията на мерките за информация и комуникация при изпълнение на 

дейностите по поръчката, както и всички други изисквания на Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. и Държавен фонд „Земеделие“; 

10. Да предостави възможност на финансиращия орган, националните одитиращи власти, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, 

Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез 

разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да 

извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, 

счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на 

проекта.  

11. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; 

12. Да следи и докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми 

по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на 

установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви; 

13. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за 

период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор. 

14. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се задължава да посочи в тях, номера на 

настоящия договор и реквизитите съгласно указанията на „Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г.”. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички изисквания за визуализация съобразно 

указанията на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.”, в т.ч. на всички 

изготвени от него документи, съобразно официално одобрените по програмата.   



 

 

16. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до три 

дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на 

посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията 

по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо). 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 

изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него [отчети/доклади/ разработки/материали] или съответна част от тях; 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители или при включване на подизпълнител по време на 

изпълнение на договора (в приложимите случаи). 

 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при 

условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това. 

6. да освободи, представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно клаузите от 

Договора. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 27. Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за приемане и 

предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два 

оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“)].  

  

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
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2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на 

недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 

подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 7 

(седем) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, че към този 

момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-

предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на 

санкция, съгласно Договора. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 0,10% (нула цяло и десет процента) от Цената за 

съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на 

съответния етап. 

Чл.30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност 

или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 

спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че 

и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 

гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

Чл.31. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от Стойността на Договора. 

Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл.33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.34. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора;  

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства;  

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 ЗИФОДРЮПДРСЛ; 

6. В случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП. 

(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 всяка от Страните. 



 

 

 

Чл.35. (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 Услугите в уговорения срок;  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 15 (петнадесет) дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката 

/ Техническата спецификация и Техническото предложение]. 

(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.36. В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, всяка от 

Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез 

писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение (когато е 

приложимо).  

 

Чл. 37. 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. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 

лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/разработки/доклади, изготвени от него в 

изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

 

Чл.39. 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.  

 



 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

 

Чл.40.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се 

придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

 

Спазване на приложими норми  

 

Чл.41. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен 

[са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими 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, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

Конфиденциалност  

 

Чл.42.(1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или 

други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за 

конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и 

предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може 

да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това 

съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която 

и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна, всички 

негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети 

от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  



 

 

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

 

Чл.43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, 

предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

 

Авторски права 

 

Чл. 44. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 

сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 

елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 

принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 

документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на 

авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е 

нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за 

нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети 

лица. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

 

Чл.45. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора 

[и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 

приложимото право. 

 

Изменения 

 



 

 

Чл.46. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 

ЗОП. 

 

Непреодолима сила 

 

Чл.47.(1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на 

непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните 

последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира.] 

 

Нищожност на отделни клаузи 

 

Чл.48. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това 

не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 

повелителна правна норма, ако има такава.  

 

Чл.49. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи 

нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за 

невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече 

нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза 

от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.] 

 

Уведомления 

 

Чл.50.(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 



 

 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените 

по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на 

посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 

контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до три дни от 

настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за 

валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5)При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите 

на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до пет дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Приложимо право 

 

Чл.51. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с 

него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се 

тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 

 

Чл.52. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 

прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му 

към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при 

непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 53. (1) Предвид факта, че настоящият договор е сключен по процедура за възлагане на 

обществена поръчка, открита преди приемане на нормативните документи, свързани с 

реализирането на настоящия проект, за целите на изпълнението на настоящия договор се уговаря 

следното: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на управляващия 

орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от настоящия договор в противоречие с тях 

или клаузи от настоящия 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, доковорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви 

други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по настоящия договор, начина на 

плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящия договор, 

продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на същия по смисъла на чл. 



 

 

116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 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. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата отразени в 

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

 

 

Екземпляри 

 

Чл.54. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в [ ........ (посочва се 

броя) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните]. 

 

 

 

Приложения: 

Чл.55. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

 

   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

. 

 

 

 


