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TOM II 

ТОМ I - КНИГА III.   

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Раздел I 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

1. В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител на 

настоящата обществена поръчка е Ректорът на Университета по хранителни технологии, в 

качеството му на представляващ публичноправна организация. 

2. Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на 

ЗОП между определения изпълнител и Университет по хранителни технологии, с ЕИК 

000455440 и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26, тел.: +359 32/643 005, 

факс: +359 32/644 102, електронен адрес: http://www.uft-plovdiv.bg, електронна поща: 

rеctor_uft@uft-plovdiv.bg 

 

Раздел II 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

3. На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита 

процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП 

4. За нерегламентираните в настоящата Документация условия по провеждането на 

процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на 

публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, 

отговарящи на изискванията на Възложителя. 

 

mailto:rеctor_uft@uft-plovdiv.bg
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Раздел III 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

5. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП е: 

„изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1". 

6. Предметът на обществената поръчка е Изпълнение на строителни и монтажни работи 

за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университет по хранителни 

технологии – Пловдив”. 

7. Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 

 45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части 

от тях; гражданско строителство; 

 В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на 

обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации1 на изискванията 

на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се в ТОМ III от настоящата 

документация за обществена поръчка.  

8. Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на всички предвидени в 

одобрения инвестиционен технически проект строително монтажни работи (СМР) на следните 

две сгради: 

 

„Учебен корпус-Блок 1“ 

Сградата (строеж трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ) се намира в  УПИ I – ВИХВП, кв. 1 

по кадастрален план на „Русин махала“ и рег. план на „Втора градска част“ на гр. Пловдив. На 

изток граничи с им.№ 9510 – улица; на запад – им. № 9508 – улица; на север граничи с им. № 

9509 - улица, на юг – им. № 9511 – улица. Съществуващата сграда е с идентификатор – 

56784.518.134.1. 

Построена  на два етапа - през 1963 г. и през 1971 г., със стоманобетонова конструкция, 

скелетна с монолитни подови плочи. Височина на етаж осреднена 3,20 м. Височина кота 

корниз - 14,52 м, височина Кула 1 - 18,02 м. Височина Кула 2 – 24,02 м. 

Сградата и теренът, върху който е построена  са  публична държавна собственост с акт за 

                                                             
1
 По смисъла на параграф 2, т. 54, б. „б“ от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
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държавна собственост (АДС) №6327/27.11.2006 г. Съгласно акта за собственост застроената 

площ (ЗП) е 2 972 кв.м.,  а разгънатата застроена площ (РЗП) е  12 418 кв.м.   

  „Учебен корпус – Блок 2“  

Сградата (строеж трета категория по чл.137, ал.1, т. 3 от ЗУТ) се намира в УПИ I – ВИХВП, кв. 1 

по кадастрален план на „Русин махала“ и рег. план на „Втора градска част“ на гр. Пловдив. На 

изток граничи с им. № 9510 – улица; на запад – им. № 9508 – улица; на север граничи с им. № 

9509 - улица, на юг – им. № 9511 – улица. Съществуващата сграда е с идентификатор – 

56784.518.134.7/8. Построена е през 1973 г.,  със стоманобетонна конструкция, скелетна с 

монолитни подови плочи. Височина на етаж осреднена 3,30 м. Височина кота корниз – 12,20 

м, височина високо тяло – 16,90 м. Сградата и теренът, върху който е построена са публична 

държавна собственост с АДС №6327/27.11.2006 г. Съгласно акта  ЗП е 1 238 кв.м. и РЗП е 5 143 

кв.м. Сградата е   четириетажна.  

За предвиденото строителство Университетът по хранителни технологии  разполага с одобрен 

технически проект по части: „Архитектурна“,  „Конструкции“,  „ВиК“,  „ОВ“ , „Електро“, 

„Енергийна ефективност“, „Интериор и обзавеждане“, „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“  и 

„ПУСО“ ; Сертификати за енергийни характеристики и Доклади от извършено обследване за 

енергийна ефективност от 01.04.2016 г.; Технически паспорти и Доклади за извършено 

конструктивно обследване от 01.04.2016 г. ;  Разрешение за строеж №268/29.09.2016 г. 

9. Участниците не могат да подават оферта за изпълнение на СМР само за една от сградите, 

съставляващи строителния обект. 

 

Раздел IV 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

10. Не се предвиждат обособени позиции. Преценката на Възложителя е, че разделянето на 

поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно поради следните обстоятелства: 

Макар и предмет на поръчката да е изпълнението на СМР на две отделни сгради, всяка от 

които би могла да се квалифицира като самостоятелен строеж по смисъла на § 2, т. 51 от 

Допълнителните  разпоредби на ЗОП, практически предвиденото строителство е 

систематично, икономически и технически неделимо. Част от предвидените по одобрения 

проект и Разрешение за строеж СМР касят реконструкция на общи за двете сгради мрежа и 

съоръжения на техническата инфраструктура. За строителството на обекта (двете сгради) е 
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издадено едно Разрешение за строеж и ще бъде въведен в експлоатация с едно Разрешение, 

съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). А евентуалното разделяне на поръчката 

на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни 

изпълнители, би могло да доведе до различни начало и край на строителството, а оттам 

разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в 

експлоатация. С възлагането на обществената поръчка в цялост се избягват тези рискове и се 

дава възможност участниците, респ. бъдещият изпълнител максимално да съобразят и 

осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнението й в съответствие с 

изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и 

завършването в срок на строителството.  

Раздел V 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

11. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

Раздел VI 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

12. Предметът на поръчката касае изпълнение на дейности на територията на Университет по 

хранителни технологии , гр.  Пловдив – в поземления имот, описан в Раздел III, т.8.  

 

Раздел VII 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

13. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е до 200 /двеста/ календарни 

дни, като строителството следва да бъде окончателно завършено и строежът да бъде въведен 

в експлоатация не по-късно от 25 септември 2018 г.  Срокът започва да тече от датата на 

издаване на Акт обр. 2 за обекта. Срокът за изпълнение спира да тече за времето, през което 

строителството е спряно по причина, за която изпълнителят на обществената поръчка не 

отговаря. За спирането се съставят и подписват необходимите документи, съгласно 

изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. При 

изготвяне на офертата си в частта относно срока на изпълнение, планирането на дейностите, 

последователността и времето на извършването им, участниците следва да имат предвид 
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изискванията на Възложителя, свързани с особеностите на обекта, които са разписани в Том 

III,  Технически спецификации на изискванията на Възложителя, Глава Четвърта.  

 

Раздел VIII 

РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

14. Разходите за участие в процедурата са за сметка на участниците. Участниците не могат да 

предявяват спрямо Възложителя каквито и да било претенции за разходи, направени от тях по 

подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане 

на процедурата. 

15. Всички разходи, свързани с дейността на комисията за извършване на подбор на 

участниците и разглеждане и оценка на офертите, са за сметка на Възложителя. 

 

Раздел IX 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

16. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на  2  148  719 лв. без ДДС (два 

милиона, сто четиридесет и осем хиляди, седемстотин и деветнадесет лева), която се явява и 

максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта.  

17. Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка (в това число 

възможните непредвидени разходи) не трябва да надвишава обявената обща прогнозна 

стойност на поръчката. 

18. Общата предложена цена трябва да бъде в лева без ДДС, закръглени до втория знак след 

десетичната запетая. Същата следва да включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с 

качествено и срочно изпълнение на предмета на договора. 

19. Оферти, надвишаващи посочената обща прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат 

отстранени от участие в обществената поръчка, като неотговарящи на това предварително 

обявено условие.  

20. Цените на съответните дейности, посочени в ценовото предложение на участника, 

определен за изпълнител на поръчката, не се променят за срока на договора.  
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Раздел X 

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО 

21. Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по сключен 

договор за безвъзмездна финансова помощ на проект „Изграждане на модерна 

образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии-Пловдив“ по 
оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: „Регионална 

образователна инфраструктура”, процедура: BG16RFOP001-3.003 ”ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ 

УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и средства от  бюджета на Университет по хранителни 

технологии (в размер на 7 082 лв. от общата прогнозна стойност, посочена в параграф 16). 

22. Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата общества поръчка, се 

заплаща при условията и по реда, определени в договора за обществена поръчка и 

параграфите по-долу. 

23. Стойността на извършените СМР ще бъде изплатена по следната схема на плащане:  

а) Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора без 

непредвидените разходи, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне 

на следните документи:  

-  подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);  

-  гаранция, във форма по избор на избрания за изпълнител участник, обезпечаваща цялата 

сума на авансово предоставените средства със срок на валидност най-малко 60 календарни 

дни след изтичане срока на изпълнение на СМР, съгласно чл. 2, ал. 2 от проекто-договора. 

Гаранцията може да се намалява, по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по преценка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при всяко междинно плащане по чл. 4, ал. 1, т. 2 от договора, със стойност, 

пропорционална на платения аванс – 20% от общата сума с ДДС на съответния акт за 

завършени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за авансово предоставените 

средства до 3 (три) дни след връщане или усвояване на пълния размер на аванса.  

б) Междинни плащания на обща стойност не повече от 80% (осемдесет процента) от 

стойността на договора без непредвидените разходи, платими в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни след представяне на следните документи:  

- Протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец Акт 19), съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор на обекта. 
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Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към 

протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и 

качеството на извършените СМР;  

- фактура за одобрената сума по Протокола за приемане на извършени СМР, издадена от 

Изпълнителя.  

При всяко междинно плащане, възложителят приспада сума в размер на 20% (двадесет) 

процента (пропорционална на платения аванс) от одобрената по съответния протокол 

стойност за действително извършените СМР.  

в) Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността на договора, при 

изпълнение на всички предвидени дейности, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни 

след представяне на следните документи:  

- Протокол за приемане на действително извършените СМР (бивш образец Акт 19), съставен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор 

на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). 

Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и 

качеството на извършените СМР;  

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството);  

- Фактура за одобрената сума по Протокола за приемане на извършени СМР, издадена от 

Изпълнителя.  

При окончателното плащане, Възложителят приспада от одобрената по съответния протокол 

стойност за действително извършените СМР остатъка от авансовото плащане. Разплащането 

при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените 

средства. Възложителят може да възлага, а Изпълнителят следва да изпълни допълнителни 

видове работи които представляват „непредвидени разходи”. За „непредвидени разходи” ще 

се приемат разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и 

монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни 

работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект 

обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 

необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Стойността на непредвидените разходи 

следва да се включи в ценовата оферта на изпълнителя и да е не повече от 10% от общата 
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стойност на извършените СМР. Всички непредвидени разходи следва да се считат като 

лимитирани във финансовия ресурс на Възложителя, в размер на оферираните от участника 

непредвидени разходи. 

24. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за 
обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие 
с чл. 116 от ЗОП. 

25. Единичните цени в количествената сметка, предоставена от Възложителя, която е 
остойностена към Ценовата оферта на участника, определен за изпълнител, не могат да се 
променят за срока на действие на договора, освен при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП. 

26. В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят е възложил 
изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде предадена като 
отделен обект на изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение 
за тази част директно на подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 4, 5, 6 и 
7 от ЗОП. По отношение на директните разплащания към подизпълнител се прилагат и 
параграфи 34-35 от настоящите указания. 

27. Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане 
изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част 
от тях като недължими. 

28. Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато искането 
за плащане е оспорено от изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Раздел I 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Общи изисквания към участниците 

29. В съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗОП участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, 
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както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва 

СМР, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

30. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, в това число и като участници в 

обединения. 

31. Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие 

или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен.2 

Общи изисквания към обединенията 

32. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват обединения на 

физически и/или юридически лица без оглед на правната им форма или статут. Съгласно чл. 

10, ал. 3 от ЗОП участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или 

участниците в обединението имат право да извършват съответната работа. 

33. 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. 

34. В случай, че участник  е обединение, същият трябва да представи договор или друг 

еквивалентен документ (в оригинал или в заверен препис), от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:  

а) да е определен един от партньорите, който да представлява обединението за целите на 
обществената поръчка и който е упълномощен да задължава, да получава плащания и 
указания за и от името на всеки член на обединението; 

б) да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за 
изпълнението на обществената поръчка; 

в) да са описани правата и задълженията на участниците в обединението; 

г) да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на 
обединението; 

                                                             
2
 В такъв случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 
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д) да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

е) да се съдържа клауза, че всички членове на обединението са задължени да останат в него 
за целия период на изпълнение на договора; 

ж) да е отразено, че не може да бъдат приемани други партньори в обединението по време 
на изпълнението на договора. 

з) да е определено наименование на обединението; 

35. Ако обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е 

юридическо лице, то, след сключване на Договора за изпълнение на обществената поръчка, 

трябва да се регистрира задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, да 

открие банкова сметка на обединението и да води самостоятелно счетоводство. Плащанията 

по Договора за обществена поръчка ще се извършват по банкова сметка на обединението. 

36. Съгласно чл. 101, ал. 10 от ЗОП в процедурата за възлагане на обществена поръчка едно 

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

37. Съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП лице, което участва в обединение или е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

38. Когато състава на обединението се е променил след подаването офертата – участникът ще 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

39. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

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

изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

40. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, 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. 

Подизпълнители 

41. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители. 
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42. В съответствие с чл. 174, ал 4 от ЗОП, когато участник е определил с офертата си един или 

повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той: 

а) посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще 
извършват, и дела на тяхното участие; 

б) представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от 
тях съобразно вида и дела на тяхното участие; 

в) уведомява възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на 
изпълнение на договора за обществена поръчка. 
 

Раздел II 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

43. В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое 

от следните обстоятелства: 

а) Лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП3 е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 

                                                             
3
 Съгласно Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП): 

 
Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по 
начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи. 

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва: 
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични 
права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която 
са установени. 
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219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или 
за аналогични престъпления в друга държава членка на ЕС или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 1 и 
т. 2 от ЗОП); 

б) Участникът, или член на обединението 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 (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП); 4 

в) Неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП); 

г) Участникът: (i) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор и/или (ii) не 
е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП); 

д) За участникът е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 
245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен 
(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

е) По отношения на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП е налице конфликт на интереси по смисъла на 
параграф 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби към ЗОП, който не може да бъде отстранен 
(чл. 54, ал. 1, т. 7) 

44. В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят има правото да 

отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник, за 

когото са налице следните обстоятелства: 

а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 
ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 
740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е 

                                                                                                                                                                                                     
(3) В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно 
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 

4
 На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 3 участникът не се отстранява, когато: т. 1. се 

налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; т. 2. размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година (чл. 54, ал. 3 от ЗОП); 
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чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1);5 

б) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието (чл. 55, ал. 1, т. 2); 

в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3); 

г) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, 
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора (чл. 55, ал. 
1, т. 4); 

д) Лице по чл. 55, ал. 2 от ЗОП6 е опитало да: (i) повлияе на вземането на решение от страна 
на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 
предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или (ii) получи информация, която 
може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка (чл. 55, ал. 5); 

45. В съответствие с чл. 57, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата всеки 

участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, възникнали преди или 

по време на процедурата. Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят 

писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, 

ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. В тези случаи 

възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а 

когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП (докладът на комисията) са получени от 

Възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите 

обстоятелства. 

46. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за 

член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие цялото обединение. 

                                                             
5 В съответствие с чл. 55, ал. 4, възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основание 

чл. 55, ал. 1, т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката 

съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е 

установен. 

6
 Вж. Чл. 40 от ППЗОП. 
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47. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 се прилагат до изтичане на 

следните срокове: 

а) пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 
1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 6 и 
чл. 55, ал. 1, т. 2 - 5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг 
срок. 

48. В съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 

и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи 

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

наличието на съответното основание за отстраняване7.  

49. За горепосочената цел участникът може да докаже, че: 

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или
 глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

в) 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. 

50. Съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП като доказателства за надеждността на участника се 

представят следните документи: 

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено 
плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 
обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 
погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите 
задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

                                                             
7 Съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за 

обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56 ал. 1 възможност за времето, 

определено с присъдата или акта.  
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б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния 
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

51. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, 

ал. 1 ЗОП или посочените от Възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването 

на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се 

описват в подадения от участника единен европейски образец за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

52. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 

възложителят не го отстранява от процедурата. 

53. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл. 56, ал.1 от ЗОП мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в 

решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на 

който се намира процедурата. 

54. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, Възложителят отстранява от процедурата: 

а) участник, за който са налице забранителните основания по Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и не са 
приложими изключенията, предвидени в този закон; 

б) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка (чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

в) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: (i) предварително обявените 
условия на поръчката и/или (ii) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 
10 към чл. 115 на ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 2 от ЗОП); 

г) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 или чиято оферта не е 
приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗОП); 

д) участници, които са свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните 
разпоредби към ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 4 от ЗОП).  

55. Съгласно чл. 57, ал 2 от ЗОП правилата за отстраняване се прилагат и когато участникът е 
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое 
от основанията за отстраняване. 
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56. Когато участникът възнамерява да използва подизпълнители или се позовава на  
капацитета на трети лица по отношение на критериите за подбор, същият трябва да 
удостовери, че по отношение на подизпълнителите и третите лица не са налице основанията 
за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 

Раздел III 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТ /ПРАВОСПОСОБНОСТ/  

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

57. Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния 

професионален регистър на строителя за първа група, трета категория строежи, съгласно 

Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 3 

от ЗУТ. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен 

регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство. Изискването 

се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи. 

Документи, с които се доказва съответствието: Копие от удостоверения или талони за 

регистрация или други еквивалентни документи. 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

58. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на 

следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 

         а) да е реализирал общ оборот в размер не по-малко от 4 000 000 лв.  (четири милиона лева), 
изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2013, 
2014 г. и 2015 г.), или  от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно; 
Документи, с които се доказва съответствието с изискването: годишните финансови отчети 

или техни съставни части, когато публикуването им се изисква. 

       б) да е реализирал минимален оборот от строителство в размер не по-малко от 2 000 000 лв. 
(два милиона лева), изчислен на база годишните обороти за последните три приключили 
финансови години (2013, 2014 г. и 2015 г.) или  от датата на учредяването си, ако това е 
станало по-късно; 

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: справка за общия оборот и/или 
за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 
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59. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните 
изисквания за общ и специфичен оборот се доказва от обединението участник, а не от всяко 
от лицата, включени в него. 

60. Участникът следва да е сключил застраховка "Професионална отговорност" с покритие, 

съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването 

се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема 

на изпълняваната от него работа. 

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: доказателства за наличие на 

застраховка "Професионална отговорност". 

61. Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно 

националния си закон. 

62. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи 

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

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

подходящ. 

               МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

      В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални 

критерии, въз основа на които да установява, че участниците разполагат с необходимите 

ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество: 

63.  Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата, да има изпълнен най-малко 1 /един/ договор с предмет, еднакъв или сходен с  

настоящата поръчка.  Като „сходни с предмета на настоящата поръчка“  Възложителят 

ще приема изпълнено ново строителство и/или  основен  ремонт, реконструкция, основно 

обновяване8 на поне една сграда/съоръжение за обществено обслужване с 

характеристиките по чл. 137, ал. 1, т. 3,  б . “в“ от ЗУТ. 

Документи, с които се доказват: списък на строителството, идентично или сходно с предмета 

на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 

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

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При участие на обединения, които не 

са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението 

участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

                                                             
8
 По смисъла на параграф  5, съответно т. 42, т. 44 и т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ  
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64. В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗОП, участникът следва да прилага мерки за 

осигуряване качеството на строителните материали и мерки за осигуряване на качеството на 

строителството – мерки за текущ контрол и мерки за контрол на качеството след 

завършването на строителния обект, но преди издаването на Акт обр. 15 на строежа.  

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: описание на мерките за 

осигуряване на качеството на строителните материали и описание на мерките за контрол на 

качеството на строителството. 

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

изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

65. В съответствие с изискванията на чл. 63, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът следва да прилага 

мерки, които гарантират опазването на компонентите на околната среда, посочени в чл. 4 от 

Закона за опазване на околната среда. 

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: Описание на мерките за 

опазване на околната среда. 

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

изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

66.  Възложителят не поставя изискване участниците да разполагат с персонал и/или с 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката 

като критерий за подбор по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Същевременно обаче, 

Възложителят изисква от всеки участник да предложи в офертата си екип за изпълнение на  

обществената поръчка и концепцията си за неговата организация. Вижданията на 

Възложителя относно необходимите за качественото и срочно изпълнение на поръчката 

ключови експерти са изложени в Глава V на Техническите спецификации.  Възложителят 

въздига организацията, професионалната компетентност и опит на персонала, на който ще 

бъде възложено изпълнението на поръчката, в показател, включен в критерия за оценка на 

офертата, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 и ал. 4, т. 2 от ЗОП. Поради тази причина в Техническото 

си предложение, участникът представя информация и доказателства относно организацията и 

екипа за изпълнение на поръчката и същите се оценяват съобразно показателите и под-

показателите, дефинирани в Методиката за комплексна оценка на офертите. Документите 

относно персонала съставляват част от офертата и се разглеждат след провеждане на 

предварителния подбор по смисъла на чл. 104, ал. 1 от ЗОП. 
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67. Участникът трябва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието му  със 

стандарти за системи за управление на качеството: 

- ISO 9001:2008 или еквивалент; 

- OHSAS 18001 или еквивалент; 

- EMAS и/или ISO 14001: 2004 или еквивалент -  за управление на околната среда; 

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени 

в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството или за опазване на околната среда. 

Документи, с които се доказват: Копия от сертификати или еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда. 

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

изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

68. Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности.9 

69. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от 
него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия. 

70. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 
че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 
задължения. 

71. В съответствие с чл. 65, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя  изискване за солидарна 
отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се 
използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние.  

                                                             
9
 В тези случаи участникът попълва Част II, раздел „В“ от ЕЕДОП, а за всяко от посочените трети лица се 

представя попълнен и подписан от същото отделен ЕЕДОП. 
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72. При сключване на договора за обществена поръчка между Възложителя и участника, 

избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице в качеството му на 

поръчител по смисъла на чл. 138 – 148 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

73. В съответствие с чл. 66, ал.  1 от ЗОП участниците посочват в офертата подизпълнителите и 
дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

74. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 
от процедурата. За удостоверяване на тези обстоятелства за всеки от подизпълнителите се 
прилага съставен и подписан от същия отделен ЕЕДОП.  

75. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да бъде 
обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и да 
подава самостоятелно оферта. 

76. След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване 
на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 65, ал. 11 и 12 от ЗОП. 

 

Раздел IV 

ДЕКЛАРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И  

СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

77. В съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата 

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

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец, утвърден от 

Европейската комисия (ОБРАЗЕЦ No 2). В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

78. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е посочил, че 

ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор 

или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в обединението, 

подизпълнителите и третите лица се представя отделен ЕЕДОП. 

79. По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват 



     
 

29 
„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на модерна образователна 
инфраструктура в Университет по хранителни технологии – Пловдив”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Университет по хранителни технологии – Пловдив и при никакви 
обстоятелства на може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при 

различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за 

всяко лице или за някои от лицата. В случаите по горното изречение, когато се подава повече 

от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

80. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко 

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

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

81. В съответствие с чл. 59 от ЗОП при необходимост  за доказване на икономическото и 

финансовото състояние, техническите и професионалните способности и минималните 

изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност на 

участниците се представят документите, посочени към съответните изисквания.  

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

възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение, Възложителят изисква от 

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

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

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

третите лица, ако има такива. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Раздел I 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

83. Възложителят предоставя неограничен, пряк и пълен безплатен достъп до документацията 

за обществената поръчка в профила на купувача на електронната си страница:  http://www.uft-

plovdiv.bg. Същата може да се изтегли на посочения в обявлението линк  до крайния срок за 

получаване на офертите. 

 

http://www.uft-plovdiv.bg/
http://www.uft-plovdiv.bg/
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Раздел II 

РАЗЯСНЕНИЯ 

84. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП всяко заинтересовано лице или участник може да поиска 

писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за 

обществената поръчка до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на 

офертите.  

85. Възложителят предоставя разясненията под формата на електронен документ, публикуван 

в профила на купувача, в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) 

дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти. В разясненията не се 

посочва лицето, направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако 

искането е постъпило след срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.  

 

Раздел III 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

86. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое решение в 

случаите, предвидени в ЗОП. 

87. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците е в 

писмен вид, на български език и се извършва чрез: 

а) връчване лично срещу подпис или 

б) по електронен път (по електронна поща) - на посочените от Възложителя и 
заинтересованите лица/участниците адреси;  

в) по факс на посочените от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера, или 

г) по пощата или чрез куриерска служба - до посочения от заинтересованото лице/участника 
адрес, удостоверено с известие за доставяне,или 

д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”. 

88. Обменът на информация при връчването лично срещу подпис се извършва от страна на 

Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в обявлението. Информацията се приема от 

заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в запитването/офертата 

на участника. 
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89. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е 

изпратено на адресите в съответствие с параграф 95, б. „б“ и е получено автоматично 

генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

90. При промяна в посочения адрес, електронна поща или факс за кореспонденция, 

участниците са длъжни в срок до 24 часа да уведомят Възложителя. 

91. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на 

адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно 

изпращане на уведомленията или информацията. 

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

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

достоверността и поверителността на информацията. 

93. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочват в офертите си информация, 

която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато 

участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от 

възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка (чл. 102, ал. 2 от ЗОП). 

94. В съответствие с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, Възложителят изпраща до участниците в процедурата 

всички свои решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от издаването им.  В 

решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са 

публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията.  

95. Решенията се изпращат: 

а) на адрес, посочен от участника: 
 
i. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 
подпис, или 
ii. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

б) по факс. 

96. Когато решението не е получено от участника по някой от горепосочените начини, 

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

връчено от датата на публикуване на съобщението. 
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ГЛАВА ЧЕТИРИ 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Раздел I 

ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА 

97. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерия  „оптимално съотношение качество/цена“ по смисъла на чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

98. Изборът на критерий за оценка на офертите е съобразен с комплексния характер на 

предмета на настоящата обществена поръчка. При формулирането на критерия и 

показателите за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени 

поръчки за строителство, организацията и професионалната компетентност на ръководния и 

експертен екип, предложен от участника, са неразривно свързани с предмета на поръчката и 

по-специално с качеството на строителството. В такива случаи е налице изключително тясна 

зависимост между организацията, професионалната квалификация, компетентността, 

опитът и ефективността като цяло на работния екип и икономическата стойност на 

офертите10. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с 

най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат предвид организацията 

на трудовия ресурс (персонала) и професионалната квалификация на ръководния екип на този 

персонал11.  

                                                             
10

 В този смисъл е и параграф 94 от Преамбюла на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 
26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, който гласи: 

„Когато качеството на наетия персонал е от значение за нивото на изпълнение на поръчката, възлагащите органи 
следва също така да могат да използват като критерий за възлагане организацията, квалификацията и опита на 
персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка, тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението к и — в резултат на това — на икономическата стойност на офертата...“ 

11
 В този смисъл е решението на Европейския съд (пети състав) от 26 март 2015 година по Дело C-601/13 (Ambisig v 

Nersent): 
 
„Пар. 31 Качеството на изпълнение на дадена обществена поръчка може да зависи по определящ начин от 
професионалните умения на персонала, на който е възложено изпълнението ѝ, като тези умения се изразяват в 
техния опит и квалификацията им. 
Пар. 32 Това важи с още по-голяма сила, когато престацията, предмет на обществената поръчка, е от 
интелектуален характер и е свързана, както в главното производство, с обучителни и консултантски услуги. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-601/13
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-601/13
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Раздел II 

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

99. Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за 

относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на 

икономически най-изгодната оферта.  

100. Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

101. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, определена във основа на критерия „оптимално съотношение 

качество/цена“,  оценено съобразно следните показатели в Таблица 1: 

Таблица 1 

Показател 
Максимален 

брой точки 
Относителна тежест 

Техническа оценка на офертата (ТО) 100 45% 

Финансова оценка на офертата (ФО) 100 55% 

  

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/ 

102. В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателят 
„Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството на офертата въз 
основа организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката.  

103. Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната 

формула:   

 

                                                                                                                                                                                                     
Пар. 33 Когато обществената поръчка се изпълнява от екип, определящи за оценката на професионалните 
умения на този екип са именно квалификацията и опитът на членовете му… 
Пар. 34 Следователно посоченото качество може да бъде включено като критерий за възлагане в обявлението за 
възлагане на обществена поръчка или в съответната техническа спецификация.” 
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ТОN = ТО 1 + ТО 2              където: 

ТОN е техническата оценка на офертата на участника N; 

ТО 1 е оценката по под-показател „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”, детайлно описан по-долу. 

ТО 2 е оценката по под-показател „Професионална компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката”, детайлно описан по-долу. 

Чрез под-показателя ТО 1 „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката”12 се оценява предложената система за организацията и ефективното управление 

на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената 

поръчка. Оценката обхваща концепциите за организацията на персонала като цяло и 

управлението на риска, в това число: разпределението на функциите, ролите и отговорностите 

на ръководния състав и на различните икономически оператори (в случай на обединения 

и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и 

отчетни процедури; глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка 

задача или краен резултат13; предложените мерки и процедури за  контрол върху сроковете за 

изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършваните СМР,  за 

управлението на идентифицираните от Възложителя рискове. 

104. Максималната стойност на ТО 1 е 60 точки. Конкретният брой точки по под-

показател ТО1 се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от 

комисията по следната методика :  

 

 

                                                             
12 Този под-показател се използва системно от самата Европейска комисия в организираните от нея процедури за 
възлагане на обществени поръчки. За справка, моля вижте: 
 

 Обявление No N°ENER/C2/2016-500, достъпно на 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/02%20-
%20TOR%20C2%202016%20500%20new%20template_updel%20tc.pdf; 

 Обявление No CLIMA.B.1/ETU/2016/0002, достъпно на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=1343; 

 Обявление No ENV.E.2/SER/2016/0012, достъпно на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=1476. 

  
13 Участникът трябва да предостави подробна информация за разпределението на времето и човешките ресурси 
за всяка дейност /задача/ и обосновката на избор на това разпределение. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/02%20-%20TOR%20C2%202016%20500%20new%20template_updel%20tc.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/02%20-%20TOR%20C2%202016%20500%20new%20template_updel%20tc.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1343
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1343
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1476
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1476
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      Таблица 2 

Подпоказател ТО 1  

„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” 

 

Максим

ален 

брой 

точки 

60 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, в това число на 

ръководния  екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложените СМР.  

- участникът е представил описание на дейностите и подробен линеен 

график за изпълнение на възлаганите СМР и график на работната ръка като 

цяло, както и за отделните дейности и работи, в който са посочени 

сроковете за изпълнение. 

- участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, с 

което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

 

 

 

 

    

 

 

10 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, в това число на 

ръководния  екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
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възложените СМР.  

- участникът е представил описание на дейностите и подробен линеен 

график за изпълнение на възлаганите СМР и график на работната ръка като 

цяло, както и за отделните дейности и работи в който са посочени 

сроковете за изпълнение.  

- участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с 

което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични две от следните обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка от отделните дейности/работи 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 възложените работи, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

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

и измерими резултати); 

2. За всяка от отделните дейности/работи са дефинирани необходимия 

човешки ресурс – ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

ръководния екип от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката; 

4. Посочено е разпределение на дейностите по изпълнение на 

отделните работи/етапи по вертикална йерархичност в екипа, посочено и 

обосновано е възлагането на отделни задачи от ръководния екип на 

работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на 

изискванията за качество. 
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5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни 

мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от 

Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 

обществената поръчка. Предложените мерки за управление на всеки един 

от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на 

описаните в техническата спецификация рискове, на базата на извършен 

анализ в техническото предложение за вероятността и влиянието им. 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. Участникът е 

разработил и рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории 

и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и 

може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, в това число на 

ръководния  екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложените СМР.  

- участникът е представил описание на дейностите и подробен линеен 

график за изпълнение на възлаганите СМР и график на работната ръка като 

цяло, както и за отделните дейности и работи в който са посочени 
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сроковете за изпълнение.  

- участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с 

което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични три от следните обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка от отделните дейности/работи 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 възложените работи, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

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

и измерими резултати); 

2. За всяка от отделните дейности/работи са дефинирани необходимия 

човешки ресурс – ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

ръководния екип от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката; 

4. Посочено е разпределение на дейностите по изпълнение на 

отделните работи/етапи по вертикална йерархичност в екипа, посочено и 

обосновано е възлагането на отделни задачи от ръководния екип на 

работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на 

изискванията за качество. 

5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни 

мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от 

Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 

обществената поръчка. Предложените мерки за управление на всеки един 
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от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на 

описаните в техническата спецификация рискове, на базата на извършен 

анализ в техническото предложение за вероятността и влиянието им. 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. Участникът е 

разработил и рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории 

и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и 

може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, в това число на 

ръководния  екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложените СМР.  

- участникът е представил описание на дейностите и подробен линеен 

график за изпълнение на възлаганите СМР и график на работната ръка като 

цяло, както и за отделните дейности и работи в който са посочени 

сроковете за изпълнение.  

- участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с 
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което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични четири от следните обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка от отделните дейности/работи 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 възложените работи, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

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

и измерими резултати); 

2. За всяка от отделните дейности/работи са дефинирани необходимия 

човешки ресурс – ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

ръководния екип от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката; 

4. Посочено е разпределение на дейностите по изпълнение на 

отделните работи/етапи по вертикална йерархичност в екипа, посочено и 

обосновано е възлагането на отделни задачи от ръководния екип на 

работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на 

изискванията за качество. 

5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни 

мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от 

Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 

обществената поръчка. Предложените мерки за управление на всеки един 

от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на 

описаните в техническата спецификация рискове, на базата на извършен 
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анализ в техническото предложение за вероятността и влиянието им. 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. Участникът е 

разработил и рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории 

и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и 

може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, в това число на 

ръководния  екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложените СМР.  

- участникът е представил описание на дейностите и подробен линеен 

график за изпълнение на възлаганите СМР и график на работната ръка като 

цяло, както и за отделните дейности и работи в който са посочени 

сроковете за изпълнение.  

- участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с 

което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 
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която са налични пет от следните обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка от отделните дейности/работи 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 възложените работи, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

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

и измерими резултати); 

2. За всяка от отделните дейности/работи са дефинирани необходимия 

човешки ресурс – ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

ръководния екип от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката; 

4. Посочено е разпределение на дейностите по изпълнение на 

отделните работи/етапи по вертикална йерархичност в екипа, посочено и 

обосновано е възлагането на отделни задачи от ръководния екип на 

работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на 

изискванията за качество. 

5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни 

мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от 

Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 

обществената поръчка. Предложените мерки за управление на всеки един 

от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на 

описаните в техническата спецификация рискове, на базата на извършен 

анализ в техническото предложение за вероятността и влиянието им. 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 
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съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. Участникът е 

разработил и рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории 

и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и 

може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, в това число на 

ръководния  екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни 

аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложените СМР.  

- участникът е представил описание на дейностите и подробен линеен 

график за изпълнение на възлаганите СМР и график на работната ръка като 

цяло, както и за отделните дейности и работи в който са посочени 

сроковете за изпълнение.  

- участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на 

всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с 

което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични   следните шест обстоятелства: 

1. За изпълнението на всяка от отделните дейности/работи е показано 

разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна 
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задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира 

обособена част от възложените работи, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

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

и измерими резултати); 

2. За всяка от отделните дейности/работи са дефинирани необходимия 

човешки ресурс – ръководен екип и персонал за тяхното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

ръководния екип от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката; 

4. Посочено е разпределение на дейностите по изпълнение на 

отделните работи/етапи по вертикална йерархичност в екипа, посочено и 

обосновано е възлагането на отделни задачи от ръководния екип на 

работниците на участника. Описан е контролът върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на 

изискванията за качество. 

5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни 

мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от 

Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на 

обществената поръчка. Предложените мерки за управление на всеки един 

от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на 

описаните в техническата спецификация рискове, на базата на извършен 

анализ в техническото предложение за вероятността и влиянието им. 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. Участникът е 

разработил и рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории 

и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и 
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може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение 

за приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

105. Чрез под-показателя ТО 2 „Професионална компетентност на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката” се оценява професионалната компетентност на 

всеки от ключовите експерти, съставящи ръководния екип, които следва да бъдат предложени 

от участника в съответствие с изискванията на Техническите спецификации, а именно 

„Ръководител на строежа“ (Е1), Експерт „Отоплителна инсталация“ (Е2), Експерт 

„Подемни съоръжения/Електроинсталации“(Е3), Експерт „Контрол на качеството на СМР“ 

(Е4) и Координатор „Безопасност и здраве“ (Е5). По смисъла на параграф 2, т. 41 от 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“.  Предвид това, под-показателят ТО 2 се основава върху обективната оценка 

за: 

-Нивото на професионални знания, получени в хода на релевантното образование за 
съответния ключов експерт; 

-Наличие на допълнителни квалификации в релевантните области за съответния ключов 
експерт; 

-Наличието на професионални умения, усвоени в процеса на упражняване на определена 
длъжност или позиция (професионален опит); 

106. Оценката по под-показател ТО 2 се изчислява по следната формула: 
 

ТО 2  = ТО 2е1  + ТО 2е2  + ТО 2е3  + ТО 2е4  + ТО 2е5 

                 където: 

ТО 2е1,  ТО 2е2,  ТО 2е3, ТО 2е4,  ТО 2е5 са индивидуалните оценки на професионалната 

компетентност на всеки от ключовите експерти, предложени от участника в съответствие с 

изискванията на Техническите спецификации. 
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107. Индивидуалните оценки на професионалната компетентност на всеки от ключовите 
експерти се изчисляват по следната формула: 

ТО 2еN = ОПЗ N  + ДПК N + ПО N , където: 

ТО 2еN е индивидуалната оценка на професионалната компетентност на съответния ключов 

експерт; 

ОПЗ N е оценката на основните професионални квалификации /знания/ на съответния ключов 

експерт, определена съобразно методиката, описани в следващите Таблица 3, Таблица 4, 

Таблица 5, Таблица 6 и Таблица 7; 

ДПК N е оценката на допълнителните професионални квалификации на съответния ключов 

експерт, определена съобразно  методиката, описани в следващите Таблица 3, Таблица 4, 

Таблица 5, Таблица 6 и Таблица 7; 

ПО N е оценката за наличието на професионални умения, усвоени в процеса на упражняване 

на определена длъжност или позиция (професионален опит), определена съобразно  

методиката в следващите Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6 и Таблица 7. 

Таблица 3 

Методика за определяне на индивидуалните оценки за 

професионална компетентност на „Ръководител на строежа“ (Е1)  

Максимален 

брой точки 

8 

1. Оценка на основни професионални знания /ОПЗ/ 

Точките за основна професионална квалификация се присъждат както 

следва: 

 За образователно квалификационна степен „бакалавър“ или 

еквивалентна, придобита в професионално направлениe14: 

„Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), или еквивалентно                         

1 т.;                                                                                               

 За образователно квалификационна степен „магистър“  или 

еквивалентна, придобита в професионално направлениe15: 

 

Максимален 

брой точки  

 

 

4 

                                                             
14

 Определени съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионални направления.  
15

 Определени съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионални направления.  
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„Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), или еквивалентно                         

2 т.                                                                                                                                                                                               

 

На експерта се присъждат допълнителни 2 т., ако горепосочената 

степен на висше образование е по някоя от специалностите 

„Строително инженерство“,  „Строителство на сгради и 

съоръжения“, „Реконструкция и модернизация на сгради и 

съоръжения“, „Промишлено и гражданско строителство“  или 

еквивалентни (когато образованието е придобито в чужбина). 

2. Оценка за допълнителни професионални квалификации /ДПК/ 

Ключовият експерт притежава допълнителни професионални 

квалификации16 в следните области: „Управление на проекти в 

строителството“,  „Управление на ресурси и технологии“, 

„Стопанско управление/логистика“ , или еквивалентни (когато 

образованието е придобито в чужбина). 

 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение по-кратък от една академична година или осем 

календарни месеца                                                                                         1 т.;                                                                                                              

 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение,  равен или по-дълъг от една академична година или осем 

календарни месеца                                                                                          2 т.                                                                                                 

Максимален 

брой 

точки17  

 

 

2 

3. Оценка за професионален опит /ПО/ 

Присъжда се по 1 т. за: 

  пет и повече години трудов стаж по някоя от специалностите по т.1; 

 всяко изпълнено строителство и/или основен ремонт, 

реконструкция, основен ремонт, основно обновяване18, финансирано 

Максимален 

брой точки 

 

2 

                                                             
16

 За допълнителни професионални квалификации се считат такива придобити в резултат на курс на обучение с 
продължителност, не по-малка от 30 дни или 100 академични часа, организиран от висше учебно заведение или 
еквивалентна образователна институция, удостоверени с диплома или сертификат, издаден от съответното 
заведение/институция.  
17

 Точки се присъждат за всяка допълнителна квалификация. Максималният брой точки е 2. В случай, че експертът 
притежава допълнителни квалификации, които общо носят повече от 2 т., присъждат се общо 2 т. 
18

 Подпоказателят е формулиран с оглед на функциите, които ще бъдат изпълнявани от ключовия експерт, а 
именно: ръководство и управление  на строителството. 
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по национална и/или европейска и/или международна  програма, в 

което ключовият експерт е участвал като ръководител на строежа. 

 

 

Таблица 4 

Методика за определяне на индивидуалните оценки за 

професионална компетентност на Експерт „Отоплителна инсталация“ 

(Е2)  

Максимален 

брой точки 

8 

1. Оценка на основни професионални знания /ОПЗ/ 

Точките за основна професионална квалификация се присъждат както 

следва:                   

 За образователно квалификационна степен „бакалавър“ или 

еквивалентна,  придобита в професионално направление19 „Машинно 

инженерство“ (шифър 5.1), „Енергетика“ (шифър 5.4), или еквивалентни                          

1 т.;                                                                                                                                                                          

 За образователно квалификационна степен „магистър“  или 

еквивалентна, придобита в професионално направление20 „Машинно 

инженерство“ (шифър 5.1), „Енергетика“ (шифър 5.4), или еквивалентни                         

2 т. 

На експерта се присъждат допълнителни 2 т., ако горепосочената 

степен на висше образование е по някоя от специалностите  „Топло- и 

газоснабдяване“, „Отоплителна, вентилационна, климатична и 

газова техника“, „Топлотехника“, „Топлоенергетика“ или 

еквивалентни (когато образованието е придобито в чужбина) 

 

Максимален 

брой точки  

 

4 

2. Оценка за допълнителни професионални квалификации /ДПК/ 

Ключовият експерт притежава допълнителни професионални 

квалификации21 в  някоя от следните области   „Автоматика, 

Максимален 

брой 

                                                             
19

 Определени съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионални направления .  
20

 Определени съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионални направления .  
21

 За допълнителни професионални квалификации се считат такива придобити в резултат на курс на обучение с 
продължителност, не по-малка от 30 дни или 100 академични часа, организиран от висше учебно заведение или 
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информационна и управляваща техника“, “Електроника“, 

„Електротехника“,  или еквивалентни (когато образованието е 

придобито в чужбина). 

 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение по-кратък от една академична година или осем 

календарни месеца                                                                                     1 т.;                                                                                             

 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на равен или по-дълъг от една академична година или осем 

календарни месеца ,                                                                                     2 т.                        

точки22  

 

2 

3. Оценка за професионален опит /ПО/ 

Присъжда се по 1 т. за: 

 пет и повече години трудов стаж по някоя от специалностите по т.1; 

 всяко изпълнено строителство или  проект, свързан със строителство 

и/или основен ремонт, реконструкция, основно обновяване23, при 

което ключовият експерт е участвал като член на екипа за  управление, 

като експерт по изпълнение/монтаж/реконструкция на отоплителни 

инсталации. 

Максимален 

брой точки 

            

             2 

 

Таблица 5 

Методика за определяне на индивидуалните оценки за 

професионална компетентност на Експерт „Подемни 

съоръжения/Електроинсталации“ (Е3)  

Максимален 

брой точки 

8 

1. Оценка на основни професионални знания /ОПЗ/ 

Точките за основна професионална квалификация се присъждат както 
 

Максимален 

брой точки  

                                                                                                                                                                                                     
еквивалентна образователна институция, удостоверени с диплома или сертификат, издаден от съответното 
заведение/институция.  
22

 Точки се присъждат за всяка допълнителна квалификация. Максималният брой точки е 2. В случай, че експертът 
притежава допълнителни квалификации, които общо носят повече от 2 т., присъждат се общо 2 т. 
23

 Подпоказателят е формулиран с оглед на функциите, които ще бъдат изпълнявани от ключовия експерт, а 
именно:  управление и контрол на предвидените дейности по реконструкция на отоплителната инсталация. 
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следва:                   

 За образователно квалификационна степен „бакалавър“ или 

еквивалентна, придобита в професионално направление24 „Машинно 

инженерство“ (шифър 5.1), „Електротехника, електроника и 

автоматика“ (шифър 5.2) или еквивалентни                                        1 т.;                                                       

 За образователно квалификационна степен „магистър“  или 

еквивалентна, придобита в професионално направление25 „Машинно 

инженерство“ (шифър 5.1), „Електротехника, електроника и 

автоматика“ (шифър 5.2), или еквивалентни                                        2 т.                                     

На експерта се присъждат допълнителни 2 т., ако горепосочената 

степен на висше образование е по  някоя от специалностите „Подемно-

транспортни машини“, „Електротехника“ , „Електроснабдяване и 

електрообзавеждане“,  или еквивалентно (когато образованието е 

придобито в чужбина) 

 

4 

4. Оценка за допълнителни професионални квалификации /ДПК/ 

Ключовият експерт притежава допълнителни професионални 

квалификации26 в  някоя от следните области  „Автоматика, 

информационна и управляваща техника“, „Транспортна техника и 

технологии“ или еквивалентни (когато образованието е придобито в 

чужбина). 

 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение, по-кратък от една академична година или осем 

календарни месеца                                                                                       1 т.;                             

 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение, равен или по-дълъг от една академична година или осем 

Максимален 

брой 

точки27  

 

2 

                                                             
24

 Определени съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионални направления .  
25

 Определени съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионални направления .  
26

 За допълнителни професионални квалификации се считат такива придобити в резултат на курс на обучение с 
продължителност, не по-малка от 30 дни или 100 академични часа, организиран от висше учебно заведение или 
еквивалентна образователна институция, удостоверени с диплома или сертификат, издаден от съответното 
заведение/институция.  
27

 Точки се присъждат за всяка допълнителна квалификация. Максималният брой точки е 2. В случай, че експертът 
притежава допълнителни квалификации, които общо носят повече от 2 т., присъждат се общо 2 т. 
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календарни   месеца                                                                                      2 т.                   

5. Оценка за професионален опит /ПО/ 

Присъжда се по 1 т. за: 

 пет и повече години трудов стаж по някоя от специалностите по т.1; 

 всяко изпълнено строителство или  проект, свързан със строителство 

и/или основен ремонт, реконструкция, основно обновяване28, при 

което ключовият експерт е участвал като член на екипа за  управление, 

като специалист по монтаж/изпълнение на подемни 

съоръжения/ел.инсталации. 

Максимален 

брой точки 

            

             2 

 

 

Таблица 6 

Методика за определяне на индивидуалните оценки за професионална 

компетентност на  Експерт „Контрол на качеството на СМР“ (Е4) 

Максимален 

брой точки 

8 

1. Оценка на основни професионални знания /ОПЗ/ 

Точките за основна професионална квалификация се присъждат както 

следва: 

 За специалист със средно образование с  4 годишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация по специалност "Архитектура 

и строителство" (строителен техник)  или еквивалентно                1 т.;                                               

 За образователно квалификационна степен „бакалавър“/„магистър“  

или еквивалентна                                                                                          2 т. 

На експерта се присъждат допълнителни 2 т., ако горепосочената 

 

Максимален 

брой точки  

4 

                                                             
28

 Подпоказателят е формулиран с оглед на функциите, които ще бъдат изпълнявани от ключовия експерт, а 
именно:  управление и контрол на предвидените дейности по монтаж/изпълнение на подемни 
съоръжения/ел.инсталации . 
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степен на висше образование е придобита в професионално 

направление29 „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), 

„Общо инженерство“ (шифър 5.13)   или еквивалентно (когато 

образованието е придобито в чужбина). 

2. Оценка за допълнителни професионални квалификации /ДПК/ 

Ключовият експерт притежава допълнителни професионални 

квалификации30 в някоя от следните области „Управление на 

качеството“, „Мениджмънт на качеството и метрология“,   или 

еквивалентни (когато образованието е придобито в чужбина). 

 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение по-кратък от една академична година или осем 

календарни месеца                                                                                        1 т.;                            

 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение, равен или по-дълъг от една академична година или осем 

календарни месеца                                                                                        2 т.                  

Максимален 

брой 

точки31  

 

2 

3. Оценка за професионален опит /ПО/ 

Присъжда се по 1 т. за: 

 пет и повече години трудов стаж по  специалността по т.1; 

 всяко изпълнено строителство или  проект, свързан със строителство 

и/или основен ремонт, реконструкция, основно обновяване32, при 

което ключовият експерт е участвал като член на екипа за  управление 

и контрол. 

Максимален 

брой точки 

2 

 

 

                                                             
29

 Определени съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионални направления.  
30

 За допълнителни професионални квалификации се считат такива придобити в резултат на курс на обучение с 
продължителност, не по-малка от 30 дни или 100 академични часа, организиран от висше учебно заведение или 
еквивалентна образователна институция, удостоверени с диплома или сертификат, издаден от съответното 
заведение/институция.  
31

 Точки се присъждат за всяка допълнителна квалификация. Максималният брой точки е 3. В случай, че експертът 
притежава допълнителни квалификации, които общо носят повече от 3 т., присъждат се общо 3 т. 
32

 Подпоказателят е формулиран с оглед на функциите, които ще бъдат изпълнявани от ключовия експерт,  а 
именно:  управление и контрол  на качеството при  строителството. 
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Таблица 7 

Методика за определяне на индивидуалните оценки за 

професионална компетентност на  Координатор „Безопасност и 

здраве“ (Е5) 

Максимален 

брой точки 

8 

1. Оценка на основни професионални знания /ОПЗ/ 

Точките за основна професионална квалификация се присъждат както 

следва: 

 За специалист със средно образование с  4 годишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация по някоя от специалностите 

"Архитектура и строителство" или  „Техника“  или еквивалентно     1 т.;                                               

 

 За образователно квалификационна степен „бакалавър“/“магистър“ 

или еквивалентна                                                                                         2 т. 

   На експерта се присъждат допълнителни 2 т., ако горепосочената 

степен на висше образование е придобита в професионално 

направление33 „Архитектура, строителство и геодезия“ (шифър 5.7), 

„Общо инженерство“ (шифър 5.13) или еквивалентно (когато 

образованието е придобито в чужбина). 

 

Максимален 

брой точки  

4 

2. Оценка за допълнителни професионални квалификации /ДПК/ 

Ключовият експерт притежава допълнителни професионални 

квалификации34 в следните области „Безопасност на труда“, 

„Безопасност на производствата“, „Инженерна безопасност“ или 

еквивалентни (когато образованието е придобито в чужбина). 

Максимален 

брой 

точки35  

 

2 

                                                             
33

 Определени съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване 
класификатор на областите на висше образование и професионални направления .  
34

 За допълнителни професионални квалификации се считат такива придобити в резултат на курс на обучение с 
продължителност, не по-малка от 30 дни или 100 академични часа, организиран от висше учебно заведение или 
еквивалентна образователна институция, удостоверени с диплома или сертификат, издаден от съответното 
заведение/институция.  
35

 Точки се присъждат за всяка допълнителна квалификация. Максималният брой точки е 2. В случай, че експертът 
притежава допълнителни квалификации, които общо носят повече от 2 т., присъждат се общо 2 т. 
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 За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение, по-кратък от една академична година или осем 

календарни месеца                                                                                        1 т.; 

    За всяка допълнителна квалификация, получена в резултат на курс 

на обучение, равен или по-дълъг от една академична година или осем 

календарни месеца                                                                                        2 т.                                                                                                                            

3. Оценка за професионален опит /ПО/ 

Присъжда се по 1 т. за: 

 пет и повече години трудов стаж по  специалността по т.1; 

 всяко изпълнено строителство или  проект, свързан със строителство 

и/или основен ремонт, реконструкция, основно обновяване36, при 

което ключовият експерт е участвал като член на екипа за  управление 

и контрол. 

Максимален 

брой точки 

2 

 

118. Максималната възможна оценка на професионалната компетентност на 

ръководния екип от ключови експерти по  под-показателя ТО 2 е 40 точки. 

119. Максималната  възможна обща  стойност на техническата оценка  по показателя 

ТОN   (ТО 1  +  ТО 2 )    е 100 точки. 

 

                    ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

120. Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва 

съгласно следната формула: 

                                                       Ф min 

                              ФО N = ––––––––––––  х  100, 

                                                        Фn 

където: 

                                                             
36

 Подпоказателят е формулиран с оглед на функциите, които ще бъдат изпълнявани от ключовия експерт, а 
именно:  управление и контрол на безопасността при строителството. 
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ФО N е финансовата оценка на предложението на участника N; 

Ф min е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

Ф n е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС). 

121. Максималната възможна стойност на ФО N е 100 точки и се присъжда на участника, 

предложил най-ниската цена. 

 

               КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

122. Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

 

КО N  =  ТО N  х  0,45  +  ФО N  х  0,55 

123. Когато получените при изчисляването оценки (комплексна, техническа или 

финансова) не са цели числа, те  се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

124. Максималната възможна стойност на КО N  е  100 точки.  

 

ГЛАВА ПЕТА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

Раздел I 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

125. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, разписани в 

настоящата  документация. 

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

условията, обявени от Възложителя (чл. 101 , ал. 5 от ЗОП). 

127. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

128. С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е 

съгласен и безусловно приема поставените в документация за участие в процедурата за 
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възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в обществената поръчка, 

както и с техническите спецификации и проекта за договор за обществена поръчка. 

129. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

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

допълни или оттегли офертата си (чл. 101, ал. 7 от ЗОП). 

131. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта (чл. 101, 

ал. 8 от ЗОП). 

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

друг участник, не може да подава самостоятелна оферта (чл. 101, ал. 9 от ЗОП). 

133. Свързани лица не могат да подават самостоятелни оферти, в това число и като 

участници в обединения (чл. 101, ал. 11 от ЗОП). 

134. Офертата се изготвя на български език (чл. 101, ал. 6 от ЗОП). 

135. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с 

официален превод на български език.  

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

чрез „копие“ или „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който копието на 

документа има следното съдържание: 

т.1 „Вярно с оригинала“;  

т.2 името и фамилията на лицето, заверило документа; 

т.3 датата, на която е извършил заверката; 

т.4 собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под 
заверката. 
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Раздел II 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

137. Срокът на валидност на офертите е 120 календарни дни, считано от датата, която е 

посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата. 

138. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договор. 

 

Раздел III 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА 

139. В съответствие с чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 39 от ППЗОП офертата се състои от 

три части, а именно: 

а) „Документи относно личното състояние и критериите за подбор“ – с информацията и 
документите за деклариране и доказване на личното състояние на участника и съответствието 
му с критериите за подбор (параграф 140-141 по-долу); 

б)  „Техническо предложение“, включващо документите и доказателствата, определени в 
параграф 142 и сл.; 

в)  „Ценово предложение“ със съдържанието, определено в параграф  146 и сл.; 
 

Раздел IV 

„ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР“ 

140. Документите относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор 

включват: 

т.1 ОБРАЗЕЦ № 1 – „Заявление“, ведно с приложен към него Списък на 
документите, съдържащи се в офертата (Приложение No 1 към Образец No 1), подписан от 
участника; 

т.2 ОБРАЗЕЦ № 2 – „Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП)“, съставен и попълнен в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и указанията в 
настоящата Документация; 

т.3 Документът съгласно изискванията на чл. 37, ал 4 от ППЗОП (когато е 
приложимо); 
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т.4 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато 
е приложимо); 

т.5 Годишни финансови отчети за 2013, 2014 г. и 2015 г.37; 

т.6 Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата 
на поръчката за 2013, 2014 г. и 2015 г. 

т.7 Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
който съдържа информация за възложителя, изпълнителя, стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството (в ЕЕДОП). В списъка 
участниците посочват националните бази данни, в които се съдържат така декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Ако 
декларираните обстоятелства не се съдържат в такива бази данни, участникът по своя 
преценка може да представи издадени от възложителите на строителството удостоверения за 
добро изпълнение, съдържащо информация за тези декларирани обстоятелства, както и дали 
строителството е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Представянето на 
такива удостоверения не е задължително, но би спомогнало за правно-техническа икономия в 
действията по 67, ал. 5 от ЗОП на комисията за извършване на подбор на кандидатите и 
участниците, разглеждане и оценка на офертите, в случай,  че е необходимо да се  изиска от 
участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 
декларираната информация.  

т.8 Описание на мерките за осигуряване на качеството на строителните 
материали и описание на мерките за контрол на качеството на строителството. 

т.9 Описание на мерките за опазване на околната среда; 

т.10 Документи за поетите от третите лица и подизпълнителите задължения 
(когато е приложимо при условията на параграфи  68 – 76 от тези Указания). 
 
т.11 Електронен носител (CD или DVD), на който са записани в PDF формат 
всички документи, упоменати в горните т. 1 до т. 10 на този параграф. Всеки документ се 
сканира в оригиналния вид, в който е представен в офертата и се записва като отделен PDF 
файл, който се обозначава с наименование (име), съответстващо на поредния номер на 
документа в Списъка на документите съдържащи се в офертата (Приложение No 1 към 
Образец No 1)38. 
 

                                                             
37

 В случай, че финансовите отчети са публикувани в електронна форма в общодостъпен публичен регистър, 
участникът не прилага самите финансови отчети, а само попълва Част IV, раздел „Б“, подраздел 1а от ЕЕДОП. 
38

 При несъответствие между документ на хартиен и електронен носител, приоритет има този на хартиен 
носител, ако е оригинал или заварено от участника с подпис и печат копие на оригинала. 
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141.  В съответствие с чл. 101, ал. 4 от ЗОП и във връзка с изискванията на 47, ал. 3 от 

ППЗОП „Документите относно личното състояние и критериите за подбор“ (в пълния обхват на 

описаните по-горе документи) се поставят в общия плик (опаковка) на офертата. 

 

Раздел V 

„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

 (чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП) 

142.  Техническото предложение съдържа: 

т.1 Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява 
участника в процедурата (оригинал), в случаите когато офертата не е подписана от 
управляващия участника съгласно актуалната му регистрация или от представляващия 
обединението-участник, съгласно документа за създаването му; 

т.2 ОБРАЗЕЦ № 3 – „Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя“, съдържащо 
следните съставни части:  

2.1.  Срок за изпълнение на строителството.  

Участникът оферира своя срок за изпълнение на строителството. Срокът трябва да съответства 
на разработените  от участника подробен график, строителна програма, разполагаемия 
кадрови и технически ресурс, организацията на персонала  и на другите изисквания, 
съдържащи се в Техническата спецификация. 

2.2. Гаранционен срок на строителството.  

Оферираният от участника гаранционен срок на строителството следва да бъде съобразен с 

минималният гаранционен срок, определен от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.  

2.3. Подробен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмета на поръчката. 
Графикът включва: 

         - Мрежов график за изпълнение на работите и дейностите, съставляващи предмета на 

поръчката. Графикът следва да представи в графичен/табличен вид концепцията на участника 

за планирането, управлението и изпълнението на всички дейности/работи, предвидени в 

инвестиционния проект и изискванията на Възложителя в настоящата Документация. 

Графикът да показва последователността, продължителността и разпределението във времето 
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на всички строителни и монтажни работи,  включените в тях отделни дейности и поддейности. 

Той трябва да прецизира отделните дейности/операции, тяхното застъпване и/или паралелно 

изпълнение.  

        Графикът се изготвя под формата на линейни диаграми или еквивалентно, като се 

разработва за всички позиции (работи, дейности) по Количествена сметка по дни.  

Като част от общия график или като отделни графици /по преценка на участника/ се изготвя 

Ресурсен график във времето за:  

- необходимата работна ръка по позиции по количествената сметка и по дни; 

-  необходимите материални ресурси 

 и  ако е приложимо график на техническото оборудване и механизация.  

Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмния продукт на 
участника. В случай, че програмния продукт позволява посочването единствено на точни 
календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито 
Възложителя.  

Ако комисията установи, че в графика за изпълнение или в строителното предложение или в 

строителния подход за изпълнение на обекта, е налице съществено нарушение на 

технологичната последователност на строителството или е налице несъответствие с 

разполагаемия ресурс, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

Съществено нарушение на технологичната последователност на строителството е налице, 
когато участникът е нарушил технологичната последователност за 2 /две/ или повече позиции 
(работи, дейности) от Количествената сметка. 

      - График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и 
оползотворяване на обемни строителни материали. В тази част участникът представя под 
формата на текст или таблица своя график за доставка, период за съхранение и 

оползотворяване на обемни строителни материали/съоръжения. 

Гаранционният срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и 
технологията на строителството, които ще приложи участника, както и с техническите 
характеристики на предвидените за влагане строителни материали. 

2.4. Строително предложение.  

В тази част участникът излага своята подробна строителна програма, въз основа на 
инвестиционния проект, графиците по т. 2.1. и количествената сметка. В строителната 
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програма трябва стриктно да се следи технологичната последователност на строителството. В 
тази част се включват и други компоненти, по преценка на участника, които имат значение за 
изпълнението на поръчката. 

2.5. Професионална компетентност на  персонала. 

В тази част участникът посочва поименно предлагания от него ръководен състав на персонала, 
който ще изпълнява поръчката, позициите на  експертите в екипа, съобразно изискванията на 
Възложителя в Техническата спецификация и  описва тяхната професионална квалификация. 
Информацията за ключовите експерти и  професионалната им компетентност, съобразно 
елементите  се излага в табличен или  в друг подходящ систематичен вид по преценка на 
участника. Освен тази информация, участникът посочва  тук и определения и необходим 
според него  (като цяло, като численост)  изпълнителски персонал за изпълнение на 
поръчката,  посочва  разпределението на този персонал по работни позиции/длъжности. 

 Това е един от компонентите за определяне на оценката на участника и следва да съдържа 
всички елементи, които подлежат на оценяване, съгласно Методиката за оценка. 

2.6. Концепция за организацията на персонала и управление на риска.  

В тази част участникът излага и описва подробно: 

-  своята концепция за организацията на персонала, в това число на ръководния състав, на 
който е възложено изпълнението на поръчката;  

-  своето виждане за управлението на основните рискове и допуски, описани от Възложителя в 
Техническата спецификация, касаещи срочното, качествено и ефективно изпълнение на 
обществената поръчка; 

- предвидените от него конкретни  мерки за недопускане на рискове и мерки за преодоляване 
на последиците при настъпване на съответните рискове.  

Това е един от компонентите за определяне на оценката на участника. Тази част се изготвя, 
като се изходи от разполагаемия експертен и трудов ресурс на участника, графиците за 
изпълнение и строителното предложение, без да се пропускат и мерките за опазване на 
околната среда и системата за качество. Концепцията за управлението на риска трябва да е 
разработена за конкретния обект на обществената поръчка. Тази част трябва да съдържа 
всички елементи, които подлежат на оценяване, съгласно Методиката за оценка. 

2.7. Спецификация на материалите, които участникът ще използва при реализацията на 
инвестиционния проект. Те задължително трябва да съдържат всички основни характеристики 
на предвидените за влагане строителни материали. Техническите спецификации на 
материалите следва напълно да отговарят на инвестиционния проект, техническите 
спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка, срока за изпълнение 
на строителството и гаранционните срокове, предлагани  от участника. 
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т.3 ОБРАЗЕЦ № 4 – „Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП); 

т.4 ОБРАЗЕЦ № 5 - Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, 
ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП); 

т.5 ОБРАЗЕЦ № 6 – „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП); 

т.6 Документи, удостоверяващи професионалната компетентност на 
ръководния екип (Проф.автобиографии-декларации – Приложение 1 към Образец №3, с 
представени към тях към тях заверения копия на документи, доказващи професионалната 
компетентност и  обвързаността на експерта с посочилия го участник като:  дипломи  за 
завършено образование, дипломи/удостоверения/сертификати за допълнителна 
квалификация, препис-извлечения от трудови/служебни книжки, договори, 
препоръки/удостоверения за добро изпълнение с посочване на всички необходими 
обстоятелства относно проф.опит ( конкретните възложител, обект/проект, заемана позиция и 
продължителност) и др  
т.7                                 Електронен носител (CD или DVD), на който са записани в PDF или 
еквивалентен формат всички документи, упоменати в горните т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 на този 
параграф 14239. Всеки документ се сканира в оригиналния вид, в който е представен в 
офертата и се записва като отделен PDF или еквивалентен файл, който се обозначава с 
наименование (име), съответстващо на поредния номер на документа в Списъка на 
документите съдържащи се в офертата (Приложение No 1 към Образец No 1). В допълнение, 
на електронния носител се записват и файловете на  концепция за организацията на 
персонала и управление на риска (съгласно т. 2.6)  и графика/ците в Microsoft Project (MPP) 
формат или еквивалентен (съгласно т. 2.3). 
 

143. В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП “Техническото 

предложение” (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в общия плик 

(опаковка) на офертата. 

144. Ако в представеното от участника Техническо предложение (по образеца) не е 

попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е 

отразена спецификата на настоящата поръчка, или някоя част не е разработена конкретно за 

настоящият строителен обект, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно 

участие в обществената поръчка.  

                                                             
39

 При несъответствие или противоречие между документ на хартиен и електронен носител, приоритет има този 
на хартиен носител, ако  е оригинал или заверено от участника с подпис и печат копие на оригинала. 
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145. Ако представено от участник Предложение за изпълнение на поръчката не 

съответства на изискванията, поставени в настоящата документация или не съдържа някои от 

задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Раздел VI 

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

 (чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП) 

146. Ценовото предложение съдържа офертата на участника относно цената за 

изпълнение на обществената поръчка. Ценовото предложение включва следните документи: 

т.1 ОБРАЗЕЦ № 7 – „Ценово предложение“; 

т.2 Количествено-стойностна сметка на строителството (КСС). КСС трябва 
напълно да съответства на Количествената сметка в инвестиционния технически проект и 
следва да съдържа информация за елементите на ценообразуване на единичните цени за 
изпълнение на строително-монтажни работи, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  средна часова 
ставка - ………. лв./човекочас; допълнителни разходи върху труда - ….. %, доставно-складови 
разходи - …… %; допълнителни разходи за механизация - ….  %  и печалба - …….  %. 

т.3 Анализ по ресурси на единичните цени на СМР, включени в КСС. 
Анализът трябва напълно да съответства на количествената сметка на СМР, съдържаща се в 
Техническите спецификации (инвестиционния технически проект), изготвената от участника 
Количествено-стойностна сметка, техническото оборудване и човешкия ресурс на участника и 
минималните цени на труда. 

т.4 Електронен носител (CD или DVD), на който са записани:  
- попълнения и подписан ОБРАЗЕЦ No 7, сканиран и записан в PDF формат40. Документът се 
записва като отделен PDF файл, който се обозначава с наименование (име), съответстващо на 
поредния номер на документа в Списъка на документите съдържащи се в офертата  
(Приложение No 1 към Образец No 1); 
- изготвената от участника количествено-стойностна сметка в  MS Office Excel или 
еквивалент41. 

147. В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП ценовото предложение (в 

пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в отделен запечатан непрозрачен 

                                                             
40

 При несъответствие или противоречие между документ на хартиен и електронен носител, приоритет има този 
на хартиен носител, ако  е оригинал или заверено от участника с подпис и печат копие на оригинала. 
41

 При несъответствие или противоречие между документ на хартиен и електронен носител, приоритет има този 
на хартиен носител, ако  е оригинал или заверено от участника с подпис и печат копие на оригинала. 
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плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик (опаковка) на 

офертата. 

148. Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и да е 

елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на 

настоящата поръчка, или е надвишена прогнозната стойност, участникът ще бъде отстранен от 

по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

Раздел VII 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

149.  Съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП офертите, окомплектовани 

съобразно посочените в параграфи 139-148 изисквания, се запечатват в общ непрозрачен плик 

(опаковка), включващ документите относно личното състояние и съответствието с критериите 

за подбор, техническото предложение и отделния непрозрачен запечатан плик с надпис  

„Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото предложение. 

150. Върху общия  плик (опаковка) на офертата се изписва: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Университет по хранителни технологии, с адрес на управление: гр. 
Пловдив, бул. „Марица“ № 26 

2. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 

3. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на 
участника; 

4. Обществена поръчка с предмет: 

               Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект:  „Обновяване и  

               модернизация на две сгради на Университета по хранителни технологии – Пловдив” 

               Върху плика не се поставят никакви други обозначения. 

151. В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП офертата се представя от  

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

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

                             гр. Пловдив, 4002, бул. „Марица“ № 26 

в деловодството, всеки  работен ден от 8:30 до 16.30 часа до крайната датата за подаване на 
оферти, която е посочена в обявлението. 
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152. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се 

използва друг начин за представяне. 

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

допълни или оттегли офертата си.  

154. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

155. 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)”. 

156. В съответствие с изискванията на чл. 48 ал. 1 от ППЗОП Възложителят води регистър 

за получените оферти, в който отбелязва: 

а) подател на офертата; 

б) номер, дата и час на получаване; 

в) причините за връщане на офертата (когато е приложимо). 

157. При получаване на офертата върху общия запечатан плик (опаковка) се отбелязват 

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

документ. 

158. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

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

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

който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за 

участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. Не 

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

списъка. 

160. Получените оферти се предават на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП, за което се съставя протокол съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 
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Раздел VIII 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

161. По отношение комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, разглеждането на офертите (в 

това число предварителния подбор и оценката на офертите), класирането на участниците и 

прекратяването на процедурата се прилагат разпоредбите на чл. 103 – 110 от ЗОП и чл. 51 – 61 

от ППЗОП. 

162. По отношение на необичайно благоприятни оферти се прилага чл. 72 от ЗОП. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ГАРАНЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

Раздел I 

ГАРАНЦИИ 

163. В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител на поръчката 

следва да представи на Възложителя следните гаранции: 

- гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка в размер на 5 на 

сто от стойността на договора със срок на валидност до пълното изпълнение на всички 

дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 60 календарни дни след 

изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите; 

 - гаранция, обезпечаваща  авансово предоставените средства, предвидени по договора,   до 

размера на тези средства (20% от общата договорна стойност). 

164. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума, депозирана по указана от Възложителя сметка; 

б) банкова гаранция; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя. 

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

лице - гарант. 

166. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията. 
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167. В случай че гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде 

безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят 

заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената 

поръчка и да бъде авизирана от банка, регистрирана съгласно Закона за кредитните 

институции, ако същата е издадена от чуждестранна банка. 

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

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

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

169. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат 

в договора за обществена поръчка. 

 

Раздел II 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

170. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката 

(съгласно проекта в Том V на тази Документация) с участника в процедурата, определен за 

изпълнител. 

171. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

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

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

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

172. Договорът се сключва във формата и със съдържанието на проекта на договор, 

приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 

основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на 

договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

173. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 

солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

174. Договорът за обществената поръчка се сключва при условие, че участникът, 

определен за изпълнител: 

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 70 от ППЗОП; 

б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 
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в) представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

г) представи актуални/действащи към този момент договори (трудови, консултантски или 
др.) между участника и членовете на ръководния екип за изпълнение на поръчката, от които 
се вижда, че тези лица са обвързани с участника за изпълнение на функциите им, предвидени 
в настоящата документация. Договорите трябва да бъдат безсрочни или сключени за срока на 
изпълнение на задълженията им по договора за обществената поръчка. 

175. Възложителят не сключва договор, когато: 

а) участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор; 

б) участникът, класиран на първо място не изпълни някое от условията по предходния 
параграф 174, или 

в) участникът, класиран на първо място не докаже, че не са налице основания за 
отстраняване от процедурата; 

г) третото лице по параграф  71 от тези Указания откаже да подпише договора в качеството 
му на поръчител. 

176. В случаите по предходния параграф Възложителят може да определи за 

изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата. За отказ от 

сключване на договор се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е 

по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно.  

177. Ако след получена покана, класираният на второ място участник откаже да 

подпише договора, Възложителят прекратява процедурата. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

178. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

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

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

179. Сроковете в документацията са в календарни дни.  

180. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на 

съответния срок. 
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181. При противоречие в записите на отделните документи от документацията по 

обявяване и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, за валидни 

да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетът на документите е в 

следната последователност по низходящ ред: 

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

д) Технически спецификации; 

е) Техническо предложение; 

ж) Ценова оферта; 

з) Проект на договор; 

и) Други образци на документи; 

182. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 

на участниците и основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в 

документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM III 



     
 

70 
„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на модерна образователна 
инфраструктура в Университет по хранителни технологии – Пловдив”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Университет по хранителни технологии – Пловдив и при никакви 
обстоятелства на може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

183. В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

възложител на настоящата обществена поръчка е Ректорът на Университет по хранителни 

технологии. 

184. Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при 

условията на ЗОП между определения изпълнител и Университет по хранителни 

технологии, с ЕИК 000455440, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул."Марица" 

№26, тел.: +359 32/643 005, факс: +359 32/644 102, електронен адрес: http://www.uft-

plovdiv.bg, електронна поща: геctor_uft@uft-plovdiv.bg . 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Цели от изпълнението на обществената поръчка. 

185. Общата цел от изпълнението на обществената поръчка е с реализирането на  

предвидените в одобрения проект строителни и монтажни работи за обновяване на двете 

сгради да се модернизира и обнови образователната инфраструктура на Университета, да се 

подобрят значително условията за обучение на студентите и работа на преподавателите. 

Конкретните цели на задачата са:  

 

 с изпълнението на предвидените в проекта енергоспестяващи мерки да се постигне 

съответствието на сградите с клас на енергопотребление  „В“ (вж. част „Енергийна 

ефективност“ на техн.проект), а оттам  и намаляване на разходите на Възложителя за 

електрическа  и топлинна енергия;  

 с  изпълнението на предписаните от техническото обследване на сградите и предвидени в 

проекта мерки,  да се постигнат нормативните изисквания за достъпна архитектурна среда .  

mailto:геctor_uft@uft-plovdiv.bg
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ОБХВАТ НА РАБОТАТА. 

186. Видно от краткото описание на обекта на строителство, инкорпорирано в 

наименованието на предмета на настоящата обществена поръчка, предстои изпълнението на 

комплекс от строителни и монтажни работи (СМР) за обновяването на два учебни корпуса на 

Университет по хранителни технологии - Блок 1 и Блок 2.  За информация на заинтересованите 

от възлагането на настоящата обществена поръчка лица, предвидените за изпълнение в 

одобрения инвестиционен технически проект строителни и монтажни работи съвсем накратко 

са следните:  

        Топлинно изолиране на сградите 

•   топлинно изолиране на външните стени, покривите  и подовете на Блок 1 и Блок 2. 

Реконструкция на отоплителната инсталация  

•    Съществуващата  отоплителна инсталация, захранвана от ТЕЦ, посредством абонатна 

станция в Блок 1, ще се преустрои на гориво природен газ. Съществуващото захранване от ТЕЦ 

се запазва като алтернативен топлоизточник.  За целта проектът предвижда: 

-  изграждане на котелно помещение (предвижда се преустройството на съществуваща 

помощна постройка в североизточната част на УПИ I – ВИХВП); 

- изпълнение на сградна газова инсталация (газова линия от  изградена от доставчика на  

природен газ „Ситигаз България” точка на присъединяване в имота, ситуирана 

непосредствено до котелното) и газов тракт в котелното помещение;  

-  доставка и монтаж на два броя автоматизиран стоманен водогреен котел за гориво газ с 

вградена горелка, с отоплителна мощност на Котел 1  148-1576 kW (съставен от два модула) и 

Котел 2 с отоплително мощност 51-320 kW, комплекти с контролер с температурен сензор на 

димните газове, предпазна и регулираща арматура, табло за управление с датчик за външна 

температура, а така също и димоотводи, филтри, омекотителна инсталация, разпределителни 

колектори, кранове, клапани, изолации и др. 

-  изпълнение на работна и аварийна вентилация, работна и аварийна осветителна 

инсталация, предупредителна и защитна газсигнализация в котелно помещение;  

-  изпълнение на електрическа и заземителна инсталация за всички проводими нетоководещи 

части в котелното помещение, захранващо ел. табло; 

- изпълнение на предвидените дейности за подобряване енергийните характеристики на 

тръбната мрежа за транспорт на топлоносител гореща вода и мерките по системите за 
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измерване, системите за автоматизация, контрол на параметри и наблюдение на 

топлоснабдяването, които целят икономия на енергия - доставка и монтаж на тръбна разводка 

от предварително топлоизолирани метални тръби, спирателни и баланс вентили по щрангове. 

Осветителна инсталация 

•    Подмяна на осветители в двете сгради с енергоспестяващи такива. 

Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградите 

•    Преустройство и оборудване на санитарни възли за хора с увреждания. 

•  Доставка и монтаж на механизирани платформи, осигуряващи достъп и евакуация на хора в 

затруднено положение – в Блок 1 при стълбище между нива +10,50 и +11,40 и в Блок 2 при 

стълбище между нива  +7,20 и +10,78 . 

•   Изграждане на стоманобетонна монолитна асансьорна шахта в Блок 2, непосредствено до 

главния подход и вертикалното комуникационно ядро, осигуряваща  достъп и евакуация на 

хора в затруднено положение до и от всички нива на сградата, доставка и монтаж на 

асансьорна уредба. 

Изграждане на модерна мултифункционална учебна зала в Блок 2 

• Проектът съдържа архитектурно и техническо решение за изграждането й чрез 

преустройството (обединяване на обемите) на учебни зали № 211 и № 212 в сградата в една 

по-голяма учебна зала.  За целта са предвидени демонтаж на съществуващи преградни стени 

и подови настилки, изпълнение на преградни стени и предстенни обшивки от гипскартон, 

нови подови настилки и окачени тавани, изпълнение на осветителна, силова и вентилационни 

инсталации. 

Подробно описание на всички предвидени видове СМР и дейности се съдържа в 

представляващите неразделна част от Техническите спецификации строителни книжа: 

инвестиционен технически проект, разработен по части „Архитектурна“,  „Конструкции“,  

„ВиК“,  „ОВ“ , „Електро“, „Енергийна ефективност“, „Интериор и обзавеждане“, „Пожарна 

безопасност“, „ПБЗ“  и „ПУСО“.  Към съответните части са изготвени приложения, 

достатъчни за възлагането и изпълнение на предвидените СМР като: необходимите 

детайли (архитектурни/конструктивни), изясняващи изпълнението на отделни СМР в 

екстериора и интериора на сградите, монтажни схеми, аксонометрични схеми и др., 

спецификации на предвидените за влагане строителни и др. продукти (материали, 

изделия, комплекти, системи, машини, съоръжения и апарати) с технически изисквания 
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към тях, подробна количествена сметка за всички предвидени строителни  и монтажни 

работи.  

Възложителят е осигурил неограничен, пълен и пряк безплатен достъп до инвестиционния 

технически проект и неговите приложения в профила на купувача на електронната си 

страница:  http://www.uft-plovdiv.bg.  Същият може да се изтегли на посочения в 

обявлението линк до крайния срок за получаване на офертите. 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

187. Предвидените за изпълнение СМР са съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ 

и на инвестиционния  проект.  

Документирането се осъществява с актове и протоколи съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за 

извършени СМР, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.  

В строежа се влагат само строителни продукти, съответстващи на съществените изисквания 

към строежите и с оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към 

продуктите и Наредбата за съществени изисквания и оценяване на продуктите  

Влаганите материали и изделия трябва да отговарят по вид, тип и качество на предвидените в 

техническия проект и на съответните стандартизационни документи. Не се допуска 

използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология 

за приложението им.  

За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, 

произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде 

отговорен само Изпълнителя.  

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, 

документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и 

оборудването за този проект.  

Материалите, оборудването и инсталацииите следва да покриват всички изисквания на 

действащото в Република България законодателство към момента на влагането, респ. 

доставката, монтажа и изпълнението.  

 Информация и задължения, отнасящи се до организацията на обекта  

- Работата следва да се извършва в нормалното(обичайно) работно време и в часовете от 

светлата част на денонощието. В случаите, когато временно де налага работата да се 

http://www.uft-plovdiv.bg/
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извършва в извънредни часове, изпълнението й се съгласува с Възложителя, 

Консултанта/Строителния надзор и Инспекцията по труда;  

- Изпълнителят трябва да предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични 

предпазни средства и облекло, средства за оказване на първа помощ;  

-  Изпълнителят да организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че те да 

отговарят на нормите на  безопасност;  

- Изпълнителят осигурява осветление на работните места на Обекта и предвиденото   

противопожарно оборудване.  

Открити изкопни работи  

Всички открити изкопи следва да са обезопасени с осигуряване на временни предпазни 

огради, предупредителни табели и други средства, които да предпазват хората от инциденти 

и нанасяне на щети върху собствеността.  Предпазните огради  не трябва да се демонтират, 

докато изкопите не  са  запълнени.  

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ. 

188. Преди подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2) за строежа, Изпълнителят трябва да 

изготви информационна табела, със съдържание съгласно чл.13 от Наредба №2 от 2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, като в предлаганата цена включи необходимите разходи 

за това. 

При извършането на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазава технологичната 

последователност в съответствие с предварително изготвения от него работен проект за 

организация и изпълнение на строителството. Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на 

всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в 

съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите 

на надзора в рамките на правомощията на последния. Изпълнителят трябва да осигури 

възможност на Координатора «Безопасност и здраве» за ефективно упражняване на 

правомощията му по приложимите нормативни актове.  

Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на СМР и 

на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за трети лица. В частност, 

Изпълнителят следва да осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и 

други подходящи мерки, които да бъдат подробно описани в актуализиран ПБЗ. Изпълнителят 
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следва да координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационното 

дружество-доставчик на природен газ по отношение на работите по свързване с точката на 

достъп до преносната мрежа. По време на изпълнение на строителните и монтажни работи 

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти 

относно безопасността и хигиената на труда, техническата безопасност при строителство и 

експлоатация на подобни обекти, а също и да полага грижа  за сигурността на всички лица, 

които се намират на строителната площадка.  

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за 

безопасност и здраве за обекта. Следва да  изработи и утвърди вътрешни документи 

/Заповеди/ за осигуряване на ЗБУТ, да организира вътрешна система за проверка, контрол и 

оценка на състоянието за безопасност и здраве. Ръководителят на строежа следва да 

определи лицата, отговарящи за спазване изискванията за безопасен и здравословен труд и 

провеждане на инструктажите.  

Изпълнителят организира провеждането на инструктажи, обучение и проверка на знанията по 

ЗБУТ на работещите. При необходимост следва да осигури оказване на първа помощ на 

пострадали при трудова злополука, пожар, бедствие или авария, както и да предприеме  

допълнителни мерки за защита на работниците на открити работни места при неблагорпиятни 

климатични условия.  

Преди започване на строителните работи се извършва инструктаж:  

 начален – за новопостъпили работници; инструктаж на работното място – извършва се за 

работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и 

поддържане на машини и други технически съоръжения;  

 периодичен – извърша се за поддържане и допълване знанията на работещите по 

безопасност, хигиена и противопожарна охрана;  

 ежедневен, и  

 извънреден, за който са приложими следните хипотези – при настъпване на смъртна, тежка 

и аварийна трудова залополука, при установени груби нарушения на нормите и изискванията 

на безопасност; по нареждане на контролен орган.  
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Движението на строителни машини и хора по стрителната площадка се регламентира със 

Заповед и при нужда се сигнализира по подходящ начин.  

Задължения на Координатор «Безопасност и здраве» при извършване на СМР  

Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно 

ЗЗБУТ при вземане на решения относно извършването на СМР. Координира контрола по 

правилното извършване на СМР. Допуска до строителната площадка само лица, свързани със 

строителството. Предприема мерки за минимизиране на риска при изпълнението на 

различните видове СМР.  

Мерки за пожарна  безопасност. 

Територията на строителната площадка се категоризира за пожарна безопасност и означава 

със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания. На видни места на строителната 

площадка се поставят табели с телефонния номер на местната служба за пожарна безопасност 

и защита на населението (ПБЗН), адреса и телефонния номер на местната медицинска служба 

и адреса и телефонния номер на местната спасителна служба. За създаване на организация за 

пожарна безопасност на територията на строителната площадка, Изпълнителят разработва и 

утвърждава инструкции за: 

- безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и 

местата за работа; 

- пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически 

уреди; 

-  осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време. 

Изпълнителят издава заповеди за назначаване на нещатна пожаротехническа комисия и  

определяне на разрешените за тютюнопушене места; 

Задължение на Изпълнителя е и да следи за стриктното спазване на изискванията за 

предотвратяване и ликвидиране на пожари, както и за евакуация на работещите и 

намиращите се в зоната на пожара лица. 

По време на изпълнение на строителството, Изпълнителят създава необходимата организация 

за изпълнението на всички други нормативни изисквания по Наредба 2/22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
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строителни и монажни работи, както и за спазването на действащите правила и норми за 

пожарна безопасност в Университета по хранителни технологии.  

МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

189. При извършване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят следва да 

опише дейностите и мерките, които ще предприеме за осигуряване защита на околната среда 

от замърсяване на въздуха, водата и почвата. При транспортиране на различни видове 

разтвори и насипни материали, да се предвидят и опишат мерки за недопускане на разливи 

по улиците и на строителната площадка.  

След приключване на строителството, строителните площадки задължително се почистват от 

строителни материали и отпадъци.  

Изпълнителят носи изцяло отговорността за причинените в резултат на  извършвани СМР по 

обекта замърсявания на околната среда.  

ГЛАВА ТРЕТА 

РИСКОВЕ И ДОПУСКИ 

190. Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от 

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

а) Непостигане целите по обществената поръчка, поради недостатъчно ефективно 
изпълнение на СМР;  

б) Затруднения на Изпълнителя и ръководния му състав (ключовите експерти) при 
изработването на систематизиран подход за изпълнение на дейностите; 

в) Забавяне при извършване на съответна дейност, необходима за реализиране на следващ 
етап/фаза от планираните СМР по  изпълнение на обществената поръчка; 

г)    Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на Изпълнителя/поради 
спиране на строителството по искане на Възложителя; 

д) Недобра комуникация и координация между екипа на Възложителя и ръководния състав 
на Изпълнителя; 

е) Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни 
органи, останалите участници в процеса на строителство и др. заинтересовани страни; 

ж) Съществени промени в националното и европейско законодателство; 
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191. Изпълнителят следва да предвиди, внедри и използва система за идентифициране, 

превенция, управление и противодействие на  рисковете.  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

192. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е до 200 /двеста/ 

календарни дни, като строителството следва да бъде окончателно завършено  и строежът 

въведен в експлоатация не по-късно от 20 септември 2018 г.  Срокът започва да тече от датата 

на издаване на Акт обр. 2 за обекта. Срокът за изпълнение спира да тече за времето, през 

което строителството е спряно по причина, за която изпълнителят на обществената поръчка не 

отговаря. За спирането се съставят и подписват необходимите документи, съгласно 

изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.  

 При изготвяне на офертата си, участниците следва да имат предвид обстоятелството, 

че  обект на  интервенция са  сгради, в които около 260 дни годишно се провеждат учебни 

занятия, а изискване на Възложителя е СМР по тях да се извършват, без това да 

затруднява, препятства или прекъсва обичайния учебен процес в Университета. 

Периодите, в които в сградите не се провеждат учебни занятия е времето на ежегодните 

ваканции – лятна (от средата на м. юни до 20 септември) и зимна (25-31 декември). 

Разполагайки с тази информация, участниците  следва в строителната си програма и 

концепцията за организацията на персонала и управление на риска, която ще бъде 

предмет на оценка,  така да планират и обосноват организацията на своя персонал и 

ресурси, че значителната част от предвидените СМР по сградите да се осъществи във 

ваканционния/те период/и, като същевременно  предложат  възможно най-кратък общ 

срок в рамките на определените максимален срок за окончателно завършване на 

строителството и крайна дата за въвеждане на строежа в експлоатация. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

193. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерия за оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
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194. При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е 

изхождал от разбирането, че организацията и професионалната компетентност на ръководния  

експертен екип, предложен от участника, е аспект неразривно свързан с предмета на 

поръчката, и по-специално с нейното качество. В такива случаи е налице изключително тясна 

зависимост между организацията, професионалната квалификация, компетентността, 

опитът и ефективността като цяло на работния екип и икономическата стойност на 

офертите. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с 

най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат предвид организацията 

и квалификацията на екипа.  

195. Възложителят не поставя изискване участниците да разполагат с конкретно 

определен брой на персонала и/или с ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката като критерий за подбор по смисъла на чл. 63, 

ал. 1, т. 5 от ЗОП. Участникът може свободно да определи човешките ресурси, необходими за 

изпълнението на дейностите, съставляващи предмет на поръчката и разпределението на 

функциите между членовете на екипа. Независимо от горното, Възложителят счита, че за 

качественото и  в срок изпълнение на предвиденото строителство е нужно, всеки участник да 

предложи ръководен състав на персонала си с препоръчителен минимум от ключови 

експерти, които да бъдат на разположение на изпълнителя за целия срок на изпълнението на 

поръчката. Тези експерти са както следва: 

а) Ключов експерт No 1 –  Ръководител на строежа; 

б) Ключов експерт No 2 –  Експерт „Отоплителна инсталация“; 

в)     Ключов експерт №3   –  Експерт „Подемни съоръжения/Електроинсталации“); 

г) Ключов експерт No 3 – Технически ръководител „Контрол на качеството на СМР“; 

д) Ключов експерт No 4 – Координатор „Безопасност и здраве“. 

196. Възложителят въздига организацията, професионалната компетентност и опит на 

ръководния състав на персонала (ключовите експерти), който ще е отговорен за изпълнението 

на строителство, в показател, включен в критерия за оценка на офертата съгласно чл. 70, ал. 2, 

т. 3 и ал. 4, т. 2 от ЗОП. Поради тази причина в Техническото си предложение, участникът 

следва да представи информация и доказателства относно организацията и професионалната 

компетентност на ръководния състав за изпълнение на поръчката и същите се оценяват 

съобразно показателите и под-показателите, дефинирани в Методиката за комплексна оценка 

на офертите. Документите относно ключовия персонал, съставляват част от офертата и се 

разглеждат след провеждане на предварителния подбор по смисъла на чл. 104, ал. 1 от ЗОП. 



     
 

80 
„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на модерна образователна 
инфраструктура в Университет по хранителни технологии – Пловдив”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Университет по хранителни технологии – Пловдив и при никакви 
обстоятелства на може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

197. Участникът може да предвиди и други експерти като членове на екипа за 

изпълнение на поръчката. Професионалните квалификации и опит на тези допълнителни 

експерти няма да бъдат предмет на оценка от страна на Възложителя. Независимо от това, 

структурирането на персонала, разпределението на функциите и отговорностите, 

организацията на работата му от ръководния състав, са елементи от съдържанието на 

техническото предложение, които подлежат на оценка в съответствие с приетата от 

Възложителя методика за комплексна оценка. 

198. Замяна на посочените в офертата на участника ключови експерти се допуска само 

при непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП. В такива случаи, Изпълнителят следва да представи нов експерт с професионални 

квалификации и опит, еквивалентни42 на тези на заменения експерт.  

 

                                                             
42

 За целите на тази разпоредба „еквивалентни“ са тези професионални квалификации (в това число допълнителни 
(следдипломни) квалификации и опит, при които новият експерт би получил същата или по-висока оценка от 
заменения експерт при прилагането на подпоказателя  ТО2 от методиката за комплексна оценка на офертите. 
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TOM IV 

 

ОБРАЗЦИ 

За улеснение на участниците съдържащите се в тази част образци са възпроизведени  и  в 

отделен файл във формат  Microsoft Word, за да могат да бъдат директно използвани.  

ОБРАЗЕЦ № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДО 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

гр.Пловдив, бул. „Марица” 26 

[наименование на участника], регистрирано *данни за регистрацията на участника] 
представлявано от *трите имена+ в качеството на *длъжност или друго качество+ с БУЛСТАТ/ЕИК 
*…+, регистрирано в *…+ с данни по регистрацията: *…+, регистрация по ДДС: *…+, със седалище *…+ и 
адрес на управление *…+, адрес за кореспонденция: *…+, телефон за контакт *…+, факс *…+, 
електронна поща *…+ банкови сметки: *…+ 

ЗАЯВЛЕНИЕ43 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  Изпълнение на строителни и монтажни 
работи (СМР) за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университета по 
хранителни технологии – Пловдив” 

1. С настоящето представям нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за 
възлагане на горепосочената обществена поръчка. 

                                                             

43 Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети 

страни за всякакви цели. 

Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено за това от членовете на 

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

процедура. 
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2. Декларирам, че съм получил документацията за участие и съм запознат с указанията и 
условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и 
ППЗОП. Съгласен съм с поставените от Вас условия в документацията за възлагане на 
настоящата обществена поръчка и ги приемам без възражения, като съм ги взел 
предвид в изготвената оферта от нас. 

3. Запознат съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка и неговите 
приложения, както и с техническите спецификации и указанията и всички тях 
декларирам с настоящето заявление, че ги приемам без възражения и ако бъда 
определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок. 

4. Съгласен съм да се придържам към това предложение за срок от  120 календарни дни 
считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на 
офертата. 

5. Ще изпълня поръчката в съответствие с представената от мен оферта и настоящата 
документация за възлагане на обществената поръчка. 

6. Приемам, в случай че нашето предложение бъде прието и бъда определен за 
изпълнител, при сключването на договора, да представя гаранция за изпълнение в 
размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще 
гарантирам предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с 
договорените условия. 

7. Лицето, което има правомощие да подпише договора за възлагане на обществената 
поръчка е *имена и длъжност+, в качеството му на *управител, изпълнителен 
директор, пълномощник и т.н.+. Правомощието на лицето се удостоверява с 
*наименование на документа+, който е приложен към тази оферта. 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, към настоящият ОБРАЗЕЦ № 1. 

 

 

[дата ]               Декларатор:       [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБРАЗЕЦ № 1 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

ПОДРЕДБАТА ИМ44 

 ВИД ПРОВЕРКА: 
Страници от 

офертата (от стр. 
… до стр. …) 

1.  “Документи за подбор”  

1.1.    

1.2.    

1.3.    

 

2. “Техническо предложение”  

2.1.   

2.2.   

 

3. “Ценово предложение““  

3.1.   

3.2.   

[дата ]                                    Декларатор: *подпис]:   
         [печат, когато е приложимо] 

                                                             
44 Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети 

страни за всякакви цели. Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено 

от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в 

настоящата процедура. В таблиците се добавят толкова редове, колкото са необходими. 
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 ОБРАЗЕЦ № 2 

 “Единен европейски документ за обществени поръчки” 

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

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

или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 

изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден 

и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП45. Позоваване на съответното обявление46, 

публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой*+, дата *+, стр.*+,  

Номер на обявлението в ОВ S: * +* +* +* +/S * +* +* +–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи 

информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде 

недвусмислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския 

съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на 

обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация 

на национално равнище):  *……+ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 

противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

                                                             
45 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите 
органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни 
46 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в 
състезателна процедура, или обявление за поръчка. 
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, 
обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 
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Идентифициране на възложителя47 Отговор: 

Име:  УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката48: Изпълнение на строителни и монтажни 

работи (СМР) за обект: „Обновяване и 

модернизация на две сгради на 

Университета по хранителни технологии – 

Пловдив” 

Референтен номер на досието, определен от 

възлагащия орган или възложителя (ако е 

приложимо)49: 

№ 3 - 2016 

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

икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

                                                             
47 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна 
процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на 
обществени поръчки. 
48 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 
49 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
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Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  *……+ 

Лице или лица за контакт50: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е51? 

*+ Да *+ Не 

Само в случай че поръчката е запазена52: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално 

предприятие53, или ще осигури изпълнението 

на поръчката в контекста на програми за 

*+ Да *+ Не 

 

 

 

 

                                                             
50 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 
51 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен 
счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен 
счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко 
от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 
43 милиона евро. 
52 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 
53 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно 
положение. 
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създаване на защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 

Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

 

*…+ 

 

 

*….+ 

 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

*+ Да *+ Не *+ Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в останалите 

части от този раздел, раздел Б и, когато е 

целесъобразно, раздел В от тази част, 

попълнете част V, когато е приложимо, и при 

всички случаи попълнете и подпишете част 

VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в 

електронен формат, моля, посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

 

 

 

 

 

 

a) *……+ 

 

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

в) *……+ 

 

 

 

г) *+ Да *+ Не 
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и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък54: 

г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 

Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г 

според случая  САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената 

поръчка: 

д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социално-осигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете:  

 

 

 

 

 

д) *+ Да *+ Не 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори55? 

*+ Да *+ Не 

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

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



     
 

89 
„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на модерна образователна 
инфраструктура в Университет по хранителни технологии – Пловдив”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Университет по хранителни технологии – Пловдив и при никакви 
обстоятелства на може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 

б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 

а): *……+ 

 

 

б): *……+ 

 

 

в): *……+ 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и 

да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане 

на обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  

заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

*……+; 

*……+ 

Длъжност/Действащ в качеството си на: *……+ 

Пощенски адрес: *……+ 
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Телефон: *……+ 

Ел. поща: *……+ 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

*……+ 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

*+Да *+Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и 

подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б 

от настоящата част и от част III.  

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които 

не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 

отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — 

тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.  

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти56, доколкото 

тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще 

използва. 

                                                             
56 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
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Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва 

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

възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли да 

възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката? 

*+Да *+Не Ако да и доколкото е известно, моля, 

приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

*……+ 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение 

към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, 

изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) 

съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

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

1. Участие в престъпна организация57: 

2. Корупция58: 

                                                             
57 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно 
борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
58 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на 
Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 
1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в 
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3. Измама59: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности60: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм61 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора62 

Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

*+ Да *+ Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 

*……+*……+*……+*……+63 

                                                                                                                                                                                                     
частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно 
определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. 
59 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 
27.11.1995 г., стр. 48). 
60 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата 
срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, 
помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково 
решение. 
61 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 
октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
62 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за 
замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
63 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Ако „да“, моля посочете64: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено * +; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 

a) дата:*   +, буква(и): *   +, причина(а):*   +  

 

 

б) *……+ 

в) продължителността на срока на изключване 

*……+ и съответната(ите) точка(и) *   + 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): *……+*……+*……+*……+65 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване66 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

*+ Да *+ Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки67: 

*……+ 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

                                                             
64 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
65 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
66 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. 
67 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), 
обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

*+ Да *+ Не 

 

 

Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

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

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

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

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

Данъци Социалноосигурителни 

вноски 

 

a) *……+ 

б) *……+ 

в1) *+ Да *+ Не 

– *+ Да *+ Не 

– *……+ 
 

– *……+ 
 
 

 

 

 

в2) * …+ 

 

г) *+ Да *+ Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

*……+ 

 

a) *……+б) *……+ 

 

в1) *+ Да *+ Не 

– *+ Да *+ Не 

– *……+ 
 

– *……+ 
 
 

 

 

 

в2) * …+ 

 

г) *+ Да *+ Не 

Ако „да“, моля, опишете 

подробно: *……+ 
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включително, когато е приложимо, всички 

начислени лихви или глоби? 

Ако съответните документи по 

отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 68 

*……+*……+*……+*……+ 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
69 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ 

да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в 

*+ Да *+ Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел ли е 

                                                             
68 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
69 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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областта на екологичното, социалното или 

трудовото право70? 

мерки, с които да докаже своята надеждност 

въпреки наличието на основанието за 

изключване („реабилитиране по своя 

инициатива“)? 

*+ Да *+ Не 

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: 

*……+ 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове71, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 
които икономическият оператор ще 
бъде в състояние да изпълни 
поръчката, като се вземат предвид 
приложимите национални норми и 
мерки за продължаване на 

*+ Да *+ Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– *……+ 

– *……+ 
 
 
 
 

 

                                                             
70 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 
от Директива 2014/24/ЕС 
71 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената 
поръчка. 
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стопанската дейност при тези 
обстоятелства72? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение73?  

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

*+ Да *+ Не, 

 

 *……+ 

Ако „да“, икономическият оператор предприел 

ли е мерки за реабилитиране по своя 

инициатива? *+ Да *+ Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

*……+ 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

*+ Да *+ Не 

 

 

*…+ 

Ако „да“, икономическият оператор предприел 

ли е мерки за реабилитиране по своя 

инициатива? *+ Да *+ Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

*……+ 

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

информация за конфликт на интереси74, 

свързан с участието му в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

*+ Да *+ Не 

 

 

*…+ 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по друг 

начин в подготовката на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

*+ Да *+ Не 

 

 

 

*…+ 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил 

предсрочно прекратен или да са му били 

налагани обезщетения или други подобни 

санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

*+ Да *+ Не 

 

 

 

 

 

*…+ 

Ако „да“,  икономическият оператор предприел 

ли е мерки за реабилитиране по своя 

инициатива? *+ Да *+ Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

*……+ 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

*+ Да *+ Не 

                                                             
74 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка. 
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основания за изключване или за 

изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на 

решения от възлагащия орган или 

възложителя, да получи поверителна 

информация, която може да му даде 

неоправдани предимства в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, или да 

предостави поради небрежност подвеждаща 

информация, която може да окаже 

съществено влияние върху решенията по 

отношение на изключването, подбора или 

възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 

Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

*…+ *+ Да *+ Не 

 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
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документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

*……+*……+*……+*……+75 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

*+ Да *+ Не 

 

 

*…+ 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел или раздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган 

или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 

*+ Да *+ Не 

                                                             
75 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния професионален 

или търговски регистър в държавата членка, в 

която е установен76: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

*…+ 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

2) При поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  

 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

*+ Да *+ Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: *…+ *+ Да 

*+ Не 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

                                                             
76 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение 
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Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е както 

следва77(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: *……+ оборот:*……+*…+валута 

година: *……+ оборот:*……+*…+валута година: *……+ 

оборот:*……+*…+валута 

 

(брой години, среден оборот): 

*……+,*……+*…+валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

година: *……+ оборот:*……+*…+валута 

година: *……+ оборот:*……+*…+валута 

година: *……+ оборот:*……+*…+валута 

 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

                                                             
77 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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съответното обявление или документацията 

за поръчката, е както следва78: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

*……+,*……+*…+валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): *……+*……+*……+*……+ 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден 

или е започнал дейността си: 

*……+ 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения79, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у80 — и стойността): 

*…+, *……+81 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

*……+,*……+*…+валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

6) Що се отнася до другите икономически или *…+ 

                                                             
78 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
79 Например съотношението между активите и пасивите. 
80 Например съотношението между активите и пасивите. 
81 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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финансови изисквания, ако има такива, 

които може да са посочени в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

 

 

 

  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): *……+*……+*……+*……+ 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период82 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  *……+ 

Строителни работи:  *……+ 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

1б) Само за обществени поръчки за  

                                                             
82 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от 
пет години. 
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доставки и обществени поръчки за услуги: 

През референтния период83 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти84: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): *……+ 

Описание Суми Дати Получате

ли 

    
 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи85, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да 

използва технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

*……+ 

 

 

*……+ 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

*……+ 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде 

в състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата на 

доставка: 

*……+ 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 

 

 

 

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

извършването на проверки86 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на качеството? 

*+ Да *+ Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

a) *……+ 

 

 

 

б) *……+ 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

*……+ 

8) Средната годишна численост на състава на 

икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 

*……+,*……+, 

*……+,*……+, 

*……+,*……+, 

Година, брой на ръководните кадри: 

*……+,*……+, 

*……+,*……+, 

*……+,*……+ 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

*……+ 

                                                             
86 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен 
официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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разположение за изпълнение на договора: 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител87 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката: 

*……+ 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са 

придружени от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

*…+ *+ Да *+ Не 

 

 

 

 *+ Да*+ Не  

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати институции 

или агенции по контрол на качеството, 

доказващи съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно идентифицирани 

чрез позоваване на технически спецификации 

или стандарти, посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

 

*+ Да *+ Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

*…+ 

 

                                                             
87 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва 
капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част 
II, раздел В по-горе. 
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Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 

осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани 

от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

*+ Да *+ Не 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

*+ Да *+ Не 
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икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

*……+*……+*……+*……+ 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 

орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които 

ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 

информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да 

бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 

състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

*……+ 
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правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат88, моля, 

посочете за всички от тях:  

 

*…+ *+ Да *+ Не89 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): *……+*……+*……+*……+90 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, 

и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в 

случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез 

пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е 

достъпна безплатно91; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно92, възлагащият орган или възложителят вече 

притежава съответната документация. 

                                                             
88 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

89 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
90 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
91 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или 
служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на 
възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за 
достъп.  
92 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 
2014/24/ЕС 
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Долуподписаният дава официално съгласие *посочете възлагащия орган или възложителя 

съгласно част I, раздел A+ да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в *посочете съответната част, раздел/ точка/и+ от настоящия Единен 

европейски документ за обществени поръчки за целите на *посочете процедурата за възлагане 

на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на 

Европейския съюз, референтен номер)+.  

 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  *……+ 
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ОБРАЗЕЦ № 3 

„Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на Възложителя“ 

ДО 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26 

 

[наименование на участника], регистрирано *данни за регистрацията на участника] 
представлявано от *трите имена+ в качеството на *длъжност или друго качество+ с БУЛСТАТ/ЕИК 
*…+, регистрирано в *…+ с данни по регистрацията: *…+, регистрация по ДДС: *…+, със седалище *…+ и 
адрес на управление *…+, адрес за кореспонденция: *…+, телефон за контакт *…+, факс *…+, 
електронна поща *…+ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

С ПРЕДМЕТ93 

Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за обект: „Обновяване и 
модернизация на две сгради на Университета по хранителни технологии – 

Пловдив” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената поръчка, с 
изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящето 
правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на поръчката: 

 

1. Срокът за изпълнение на строителството е  ……/словом................................/ календарни дни. 

                                                             

93 Указание за участниците: настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от 

участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в свободен текст, който задължително трябва 

да съдържа описаното по-долу съдържание и отразените в него задължителни елементи. Предложението подлежи 

на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от Възложителя изисквания.  
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2. Гаранционният срок на строежа  е/са ……/словом................................/ календарни дни. 

3. График/ци  за изпълнение............................................................................................................ 

4. Строително предложение ………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 
поръчката…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Концепция за организацията на персонала и управление на риска 
……………………………………………………………………………………………………….……............................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

7. Спецификации на материалите, които участникът ще използва при реализацията на 
инвестиционния проект ………………………………………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

/ Важно: Виж  Указанията за участие относно съдържанието и формата на отделните части на  

Техническото предложение / 

 

8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка преди 
подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на  5 
% (пет на сто) от стойността на обществената поръчка без включен ДДС, посочена в Ценовото 
предложение. Гаранцията ще бъде представена в съответствие с чл. 111 от ЗОП и със срок на 
валидност, изтичащ не по-рано от 60 календарни дни след крайния срок за изпълнение на 
поръчката. 

Заявяваме, че сме в състояние да изпълним възложените ни видове дейности качествено, в обема 
и със съдържанието, съгласно Техническата спецификация и настоящото предложение.  

Неразделна част от това техническо предложение са: …………………………. (описват се приложенията) 

 

Дата…………………г.                            ПОДПИС:        ....... ………………… 

 

[печат, когато е приложимо] 
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ОБРАЗЕЦ № 4 

„Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ 

(чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 94 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП) 

 

Подписаният /та/ *…+ с *лична карта/документ за самоличност95+ № *…+, издадена на *…+ от *…+, в 
качеството ми на *длъжност или друго качество+, съгласно *документа, от който лицето черпи 
съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на *наименование на 
участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК *…+, регистрирано в *…+, със седалище *…+ и 
адрес на управление *…+,във връзка с обществена поръчка с предмет: 

Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за обект: „Обновяване и 
модернизация на две сгради на Университета по хранителни технологии – Пловдив” 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това 
число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от 
договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в 
законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и 
Техническите спецификации. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

[дата ]                                              Декларатор: *подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                             
94  Попълва се и се подава от името на участника в обществената поръчка. Когато участник в обществената 

поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението попълва и подава от свое име настоящия образец. 

95  Оставя се приложимото. 
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ОБРАЗЕЦ № 5 

„Декларация за срока на валидност на офертата“ 

(чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 96 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „g“ от ППЗОП за срока на валидност на офертата 

Подписаният /та/ *…+ с *лична карта/документ за самоличност97+ № *…+, издадена на *…+ от *…+, в 
качеството ми на *длъжност или друго качество+, съгласно *документа, от който лицето черпи 
съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на *наименование на 
участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК *…+, регистрирано в *…+, със седалище *…+ и 
адрес на управление *…+,във връзка с обществена поръчка с предмет: 

Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за обект: „Обновяване и 
модернизация на две сгради на Университета по хранителни технологии – Пловдив” 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния 
обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно 
предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника 
до изтичането на 120 календарни дни считано от датата, която е посочена в обявлението за краен 
срок за получаване на офертата. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата]                              Декларатор: *подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                             
96 Попълва се и се подава от името на участника в обществената поръчка. Когато участник в обществената 

поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението попълва и подава от негово име настоящия образец, когато е изпълнител на услуга. 

97  Оставя се приложимото. 
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ОБРАЗЕЦ № 6 

„Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд“ 

(чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 98 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП  

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

 

Подписаният /та/ *…+ с *лична карта/документ за самоличност99+ № *…+, издадена на *…+ от *…+, в 
качеството ми на *длъжност или друго качество+, съгласно *документа, от който лицето черпи 
съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на *наименование на 
участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК *…+, регистрирано в *…+, със седалище *…+ и 
адрес на управление *…+,във връзка с обществена поръчка с предмет: 

 

Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за обект: „Обновяване и 
модернизация на две сгради на Университета по хранителни технологии – Пловдив” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана 
от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.100 

                                                             
98 Попълва се и се подава от името на участника в обществената поръчка. Когато участник в обществената 

поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението попълва и подава от негово име настоящия образец, когато е изпълнител на услуга. 

99  Оставя се приложимото. 

100 "Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната 

сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 
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2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме 
задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно: 

а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на 
Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на 
електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно 
на http://www.minfin.bg/  в рубриката „Данъчна политика“; 

б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на 
околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на 
компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в 
http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство“  

в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на 
трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на 
електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната 
политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в 
рубриката „Закони“; 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата]                                Декларатор: *подпис]:    
        [печат, когато е приложимо] 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). В приложение №1 от ЗБДОО за 2017 

г., е посочен минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически 

дейности и квалификационни групи професии. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване се 

приема всяка година. 
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ОБРАЗЕЦ № 7 

„Ценово предложение” 

 

ДО 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

гр.Пловдив, бул. „Марица” 26 

 

[наименование на участника], регистрирано *данни за регистрацията на участника] 
представлявано от *трите имена+ в качеството на *длъжност или друго качество+ с БУЛСТАТ/ЕИК 
*…+, регистрирано в *…+ с данни по регистрацията: *…+, регистрация по ДДС: *…+, със седалище *…+ и 
адрес на управление *…+, адрес за кореспонденция: *…+, телефон за контакт *…+, факс *…+, 
електронна поща *…+ 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за обект: „Обновяване и 
модернизация на две сгради на Университета по хранителни технологии – Пловдив” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящата Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената 
обществена поръчка. 

  

1. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е е: ……[лв.101] без ДДС и ……[лв.102] с 
ДДС. 

 

                                                             
101 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 

102 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
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2. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

з) включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. 

и) е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за 
обществени поръчки ; 

3. Плащането на ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА се извършва при 
условията и по реда на проекта на договора. 

4. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с 20 % по-ниска 
от средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена 
съгласно чл. 72 от ЗОП. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 Към настоящата ценова оферта прилагам: 

1. Количествено-стойностна сметка. 

2. Анализ по ресурси на единичните цени на СМР, включени в КСС. 

 

 

 [дата]                                      Декларатор: *подпис]:   

                     [печат, когато е приложимо]  
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TOM V 

 

ДОГОВОР                                               Проект ! 

 

 ДОГОВОР 

 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Днес, ………….2017 г., в гр. Пловдив, между:  

1. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 26, 

ЕИК 000455440, представляван от Ректора, проф. дтн Кольо Тенев Динков и Таня Николова 

Диварова – Главен счетоводител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и   

2. „……………………………….…”, със седалище и адрес на управление: гр. ………….., ул. 

„……………….……” № ……., ЕИК/БУЛСТАТ ……………..…….., представлявано от 

…………………………………………….…….. – наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание проведена открита процедура и решение на Възложителя №………/…………..2017 

г. за избор на изпълнител, се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 

Изпълнение на строителни и монтажни работи  за обект: „Обновяване и модернизация на 

две сгради на Университета по хранителни технологии – Пловдив”, при следните условия:  

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

определеното в договора възнаграждение, обществена поръчка с предмет „Изпълнение на 

строителни и монтажни работи (СМР) за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на 

Университета по хранителни технологии – Пловдив”  
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(2) Работите по ал. 1 трябва да бъдат извършени в пълно съответствие с клаузите на този 

договор, установените нормативни и технически изисквания, одобрените строителни книжа, 

предписанията и заповедите в Заповедната книга на строежа, Техническата спецификация и при 

условията на приетите „Предложение за изпълнение на поръчката” – Образец № 3 и „Ценово 

предложение” – Образец № 7.  

(3) Строително-монтажните работи  се извършат без да се затруднява, препятства или 

прекъсва обичайния учебен процес в Университета. 

(4) Строителството се извършва в нормалното(обичайно) работно време и в часовете от 

светлата част на денонощието. В случаите, когато временно се налага СМР да се извършат в 

извънредни часове, изпълнението им се съгласува с Възложителя, Консултанта/Строителния 

надзор и Инспекцията по труда. 

 ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.  

(2) Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е ………. (……………) 

календарни дни (съобразно съдържащото се в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение) и започва да 

тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със 

съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 

№15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството). 

Срокът е обоснован с приложен в процедурата и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен 

график, придружен с диаграма на работната ръка, които са неразделна част от настоящия договор.  

(3) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или 

непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при други условия 

предвидени в чл. 116 от Закона за  обществените поръчки (ЗОП), както и в случаите, предвидени в 

настоящия договор.  

(4) Във всички случаи по предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за 

удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с 

документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на 
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срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други 

подходящи.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно да спре изпълнението на 

дейностите по договора, в случай на временно спиране изпълнението на задълженията от страна 

на Управляващия орган по Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 

2014-2020 г. В този случай, за периода, през който изпълнението е спряно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи възнаграждение или обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката възлиза на…………….... лева (…………….) без 

ДДС или ……………. лева (…………………….) с ДДС (съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)  

В това число: Цена за изпълнение на предвидените в КСС дейности .................................. 

(словом ......................................) лв. без ДДС, или ........................... (словом ..................................) лв. 

с ДДС.  

Размер на непредвидени разходи ........................... (словом ..........................) лв. без ДДС, или 

.......................... (словом ........................) лв. с ДДС. (Размерът на непредвидените разходи 

съответства на 10% (десет процента) от стойността на направеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ценово предложение).  

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР и включва всички 

преки и непреки разходи, необходими за изпълнение на СМР – предмет на договора. Цената по 

предходната алинея подлежи на промяна при изменение на договора на основание чл. 116 от 

ЗОП, както и в случаите по чл. 40 от настоящия договор.  

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в 

количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при 

следните елементи на ценообразуване, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 Средна часова ставка - ………. лв./човекочас 

 Допълнителни разходи върху труда - ………% 

 Доставно-складови разходи - ……….% 

 Допълнителни разходи за механизация - ………% 
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 Печалба - ……. % 

(4) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 

единичната цена за този вид работа.  

(5) Финансирането за изпълнение на поръчката се осъществява със средства, предоставени 

по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на проект „Изграждане на модерна 

образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии-Пловдив“ по оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна 

инфраструктура”, процедура: BG16RFOP001-3.003 ”ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и средства от  бюджета на Университет по хранителни технологии.  

(6) За дейностите, обект на собствено финансиране от бюджета на Университета по 

хранителни технологии, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя отделни документи за отчитане и заплащане на 

извършената работа.  

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените СМР по 

следната схема:  

1. Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора без 

непредвидените разходи, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на 

следните документи:  

а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството);  

б) гаранция, във форма по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обезпечаваща цялата сума на авансово 

предоставените средства със срок на валидност най-малко 60 календарни дни след изтичане срока 

на изпълнение на СМР, съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия договор. Гаранцията се намалява, по 

искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при всяко междинно плащане по чл. 4, 

ал. 1, т. 2 от договора, със стойност, пропорционална на платения аванс – 20% от общата сума с 

ДДС на съответния акт за завършени СМР.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за авансово предоставените средства до 3 (три) 

дни след връщане или усвояване на пълния размер на аванса.  
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2. Междинни плащания на обща стойност не повече от 80% (осемдесет процента) от 

стойността на договора без непредвидените разходи, платими в срок до 30 (тридесет) календарни 

дни след представяне на следните документи:  

а) Протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец Акт 19), съставен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор на 

обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към 

протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и 

качеството на извършените СМР;  

б) фактура за одобрената сума по Протокола за приемане на извършени СМР, издадена от 

Изпълнителя.  

При всяко междинно плащане, Възложителят приспада сума в размер на 20% (двадесет) 

процента (пропорционална на платения аванс) от одобрената по съответния протокол стойност за 

действително извършените СМР.  

3. Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността на договора, при 

изпълнение на всички предвидени дейности, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни 

след представяне на следните документи: 

а) Протокол за приемане на действително извършените СМР (бивш образец Акт 19), 

съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен 

надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). 

Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и 

качеството на извършените СМР;  

б) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството);  

в) фактура за одобрената сума по Протокола за приемане на извършени СМР, издадена от 

Изпълнителя.  

При окончателното плащане, Възложителят приспада от одобрената по съответния протокол 

стойност за действително извършените СМР остатъка от авансовото плащане.  
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(2) В описателната част на всяка фактура следва да бъде изписан следния текст: „Разходът е 

по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-3.003-0002-C01 от 16.09.2016 г. по ОП 

“Региони в растеж“ 2014-2020 г.”.  

(3) Разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените 

средства.  

(4) Сроковете за плащане по ал. 1 се спират, 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 не е 

правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи 

допълнителна информация, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава 

да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура и/или 

поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни 

видове работи, които представляват „непредвидени разходи”. За „непредвидени разходи” по 

смисъла на този договор ще се приемат разходите, свързани с увеличаване на заложени 

количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове 

строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния 

инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на 

дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Стойността на 

непредвидените разходи е включена в ценовата оферта на изпълнителя и е 10% от общата 

стойност на извършените СМР.  

(6) Непредвидените за изпълнение СМР се установяват с мотивиран протокол, подписан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, консултант, осъществяващ строителен надзор и главен проектант и се 

изпълняват за оферирани в КСС дейности по оферираните цени, а за неоферираните в КСС 

дейности - по анализни цени, съставени на база на елементите на ценообразуване, посочени в чл. 

3, ал. 3 от настоящия договор и цена на материали по фактури, предварително одобрени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на необходимост, срокът за изпълнение се спира с акт Обр. 10.  

(7) Допълнителни видове работи се възлагат само, ако са мотивирани с неразривна 

свързаност и технологична необходимост от тяхното изпълнение, без оглед на които обектът не би 

могъл да бъде технологично завършен до степен на годност и съобразно целите на изпълняваните 

СМР.  
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(8) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков превод от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва: IBAN 

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

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 

промени на обслужващата банка / банковата сметка по ал. 8 в срок от 3 работни дни, считано от 

момента на промяната.  

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

надлежно извършени.  

(10) Плащанията ще се извършват за актувани с протокол действително извършени 

строителни работи въз основа на единични цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно приетата от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, неразделна част от настоящия договор, след представяне на документите, 

съгласно Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи, в съответствие с 

Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти ДВ, бр. 

72/15.08.2003 г. и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ДВ, 

бр. 72/15.08.2003 г.  

(11) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда използването на подизпълнители, директни 

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 7 от 

ЗОП.  

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.  

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно.  

(3) Да получи уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приета работа.  

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  

(1) да изпълни предвидените СМР добросъвестно и професионално, в съответствие с всички 

нормативно установени изисквания на строителните, техническите и технологичните правила и 

нормативи за съответните дейности, влязлото в сила разрешение за строеж, одобрените работни 
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инвестиционни проекти, клаузите на този договор и при условията на Техническите спецификации 

на Възложителя, както и изготвеното  от него  приложения от Предложението за изпълнение на 

поръчката – Подробен линеен график, Диаграма на работната ръка, Спецификация на основните 

използвани строителни продукти, Строителна програма, които са неразделна част от този договор.  

(2) да осигурява и влага в строителството висококачествени материали и строителни 

продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД- 02-20-1 от 

5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България, техническите спецификации и Работните инвестиционни проекти. 

Материалите се доставят с декларации, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.  

(3) разходите по време на строителството за консумация на електроенергия, вода и други 

консумативи, необходими за изпълнение на обекта са за сметка на Изпълнителя. Разходите ще 

бъдат префактурирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ директно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да ги заплаща в 10 (десет) дневен срок от получаването на фактурата.  

(4) да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не допуска разрушаване на 

инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда, 

улици, тротоари, алеи, зелени площи и т.н. За вреди, причинени на лица или публично или частно 

имущество при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият носи 

имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или 

бездействия. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният 

заплати обезщетение за такива вреди.  

По време на СМР, част от демонтираните елементи, оборудване и обзавеждане, определени 

от Възложителя, като годни за ползване, следва да се транспортират за сметка на Изпълнителя  и 

предадат за съхранение в посочен от Възложителя обект.  

(5) да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание НАРЕДБА №2 от 

22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на околната среда - 

съгласно Закона за опазване на околната среда и Предложението за изпълнение на поръчката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) да открива за своя сметка, по искане на Възложителя, всички работи, които са закрити, 

без да е съставен акт Обр. 12.  
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е 

допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил 

императивни разпоредби на нормативните актове.  

(8) да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички налагащи се промени в Подробния график по време 

на изпълнение на обекта.  

(9) да взема необходимите мерки за опазване на помещения на съществуващи сгради и 

пътищата, ползвани от него по време на строителството, за което носи пълна отговорност. Да 

организира и изпълнява всички възникнали по време на строителството необходими мероприятия, 

свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани 

страни и компетентните органи.  

(10) да застрахова професионалната си отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ 

и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 

(ДВ бр.17 от 2004 год.) за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при 

или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор на стойност не по-малка от 

стойността на договора. Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение 

на договора, като в едноседмичен срок преди изтичане на срока на валидност се представя нова 

застрахователна полица.  

(11) да съхранява цялата строителна документация на обекта през целия срок за изпълнение 

на договора в съответствие с нормативните изисквания;  

(12) да спазва удостоверените в Заповедната книга на обекта становища и заповеди на 

лицето, упражняващо строителен надзор, авторския надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

(13) да съставя и заверява екзекутивните чертежи, които трябва да съхранява на обекта и да 

предоставя на контролните органи Заповедната книга и строителните книжа, съставени при 

изпълнение на СМР по договора;  

(14) да осигури за своя сметка вземането и изпитването на представителни лабораторни 

проби/измервания във всички случаи, когато това е предвидено в нормативните актове или в 

Заповедната книга на обекта или водените дневници от лицето, упражняващо строителния надзор;  

(15) да извърши допълнителни проби на изпълнените СМР, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или 

лицето, упражняващо строителния надзор поискат това, поради съмнение за качеството им. Тези 
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проби са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато покажат отклонение от необходимото качество, и за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато покажат пълно съответствие;  

(16) да допуска на строителната площадка представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултанта, 

осъществяващ строителен надзор и на проектанта, извършващ авторски надзор и да им осигури за 

своя сметка временни офиси на обекта.  

(17) да осигури и поддържа за своя сметка охрана, временни огради и наблюдение на 

обекта;  

(18) да извърши депониране на негодни почви и строителни отпадъци на определен от 

Университета по хранителни технологии терен и да заплати съответните такси;  

(19) при възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на 

същите, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на Уведомително писмо от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа по отстраняване на същите без 

допълнително заплащане, в срок от 5 (пет) календарни дни.  

(20) да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 

срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по 

време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, 

ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на 

договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 

и 11 от ЗОП.  

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава още:  

(1) при извършването на дейността да спазва изискванията на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., относими към дейностите, които поражда договора за 

обществената поръчка; Общите условия към финансираните договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, като в частност се задължава да изпълнява прилагащите 

се за него условия по Раздели I, II, III, IV, V, VI, XIV и XVII от Общите условия към Договора за 

предоставяне на БФП по Проекта, както и изискванията на Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. за относимите дейности.  
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(2) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за 

предприетите мерки за тяхното решаване.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО 

на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата,органи на 

Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз”, МВР 

(АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълненото по 

договора, за период от три години, считано от 31 декември след предаване към Европейската 

комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 2014-2020 г. Този срок се 

прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на 

Европейската комисия.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, 

съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.  

(5) В случай, че УО на ОПРР извършва текуща или последваща оценка на проекта, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави цялата документация или информация, която би 

спомогнала за успешното провеждане на оценката, както и да му предостави права за достъп.  

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска осъществяването на корупционни схеми и 

практики при възлагането и при изпълнението на обществени поръчки за дейности, включени в 

проекта. За корупционни практики се приемат също така всякакви действия, при които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да 

било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за 

това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с Договора, или за това, че 

е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с Договора с УО на ОПРР.  

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време 

на изпълнение на Договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с 

предварителното писмено съгласие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители не трябва да предават 

на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е 

била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация 

относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на Договора. 

Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на УО на ОПРР информацията, която им е била 

предоставена, и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време 

на и за целите на изпълнение на Договора.  
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(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими стъпки за 

популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално 

развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за 

информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл.115, §4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл.3, 

чл.4, чл.5 и Приложение ІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.  

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително посочва финансовия принос на Европейския фонд за 

регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Той 

трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.  

(10) Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, на 

публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че Проектът е получил съфинансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г.  

(11) да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други контролни органи, като осигури присъствието на негов представител, да 

осигури достъп до строителната площадка, преглед на цялата документация, да съдейства при 

вземане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при 

изпълнение на договора за СМР.  

(12) да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.  

(13) да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 

установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички 

неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви по банкова сметка IBAN 

……………………………………….. BIC ………………….. Банка ………  на Възложителя.  

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със 

строителството, включително изискванията на Законодателството на Европейската общност.  

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за 

изпълнение на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора;  
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(2) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, в съответните периоди от 

време, съгласно одобрения график;  

(3) да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички 

технически проблеми, възникнали в процеса на работа, които са от неговата компетенция, както и 

да проведе своевременно всички административни процедури, предшестващи и обезпечаващи 

строителството по настоящия договор;  

(4) да приеме в срок изпълнените работи;  

(5) да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

(6) да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, чрез Уведомително писмо, при установяване на 

появили се в гаранционния срок дефекти;  

(7) преди започване на строителните работи по проекта, да сключи договор с регистрирано 

лице за изпълняване на строителен надзор и да определи лице, което да упражнява 

инвеститорски контрол по време на строителството;  

(8) преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да извърши пълна документална 

проверка и проверка на място, за удостоверяване на извършеното на заявените за плащане 

дейности, на база сключения договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или други приложими 

документи. Проверката се осъществява от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всяка документална 

проверка и проверка на място задължително се документират и доказателството за извършената 

проверка се съхранява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 години, считано от 31 декември след 

предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 

2014-2020 г.;  

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни, 

съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство;  

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да участва в процеса по съставяне на актовете по време на 

изпълнение, приключване и отчитане на строителството.  

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
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(1) да осъществява текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се 

осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица (или упълномощени консултанти), 

които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.  

(2) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни и предаде възложената работа в срок и без 

отклонения от поръчката.  

(3) във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на 

изпълнението и да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранени или поправени 

своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи, като 

допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) да удържа от дължимите плащания начислените и предявени неустойки и/или санкции за 

неизпълнение, както и разходите по чл. 6, ал. 3.  

(5) да откаже да приеме доставката и/или извършените работи при установяване на 

отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни 

материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите 

документи, сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора.  

(6) при възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, 

да изиска дефектите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително заплащане.  

(7) 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).  

 VІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА 

Чл. 11. (1) В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи, установяването на 

подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване на Протокол за 

приемане на извършени СМР (бивш образец Акт 19), подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и 

Консултант - строителен надзор на обекта. Протоколът за приемане на действително извършените 

СМР (бивш образец Акт 19), се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Консултанта на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра и на електронен носител (MS Office Excel 

или еквивалент). Към протокола се прилага и цялата техническа документация, установяваща 

количеството и качеството на извършените СМР.  
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(2) При съставянето на протоколите за приемане на извършени СМР (бивш образец Акт 19), 

трябва ясно да се разграничават приетите СМР по вида разход – безвъзмездна финансова помощ, 

собствен принос и непредвидени разходи.  

(3) При завършване на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

консултанта, осъществяващ строителен надзор, да направят оглед и да приемат извършената 

работа;  

(4) Подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Протокол за приемане на извършени СМР 

(бивш образец Акт 19), се извършва след пълна проверка на място и по документи.  

Чл. 12. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или 

на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.  

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права 

по избор:  

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани 

недостатъците си.  

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно 

недостатъците на работата.  

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на 

изработеното.  

(3) Окончателното приемане на изпълнените работи по предмета на договора се извършва в 

съответствие с определения ред в Закона за устройство на територията, а именно със съставянето 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 

7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството).  

 VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Чл. 13. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ............ лв. (...................... 

словом), представляващи 5 (пет) на сто от общата стойност на договора без ДДС, представена под 

формата на парична сума (депозит) по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ безусловна и неотменима 



     
 

135 
„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на модерна образователна 
инфраструктура в Университет по хранителни технологии – Пловдив”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Университет по хранителни технологии – Пловдив и при никакви 
обстоятелства на може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

банкова гаранция/ застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя (ненужното се изтрива).  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на 

договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. 

при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, равна на размера на начислените неустойки в 

настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надвишил срока за изпълнение.  

(4) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение 

на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си 

запазва правото да търси допълнително обезщетение, когато размерът на гаранцията не покрива 

нанесените вреди от неизпълнението и предвидените в договора неустойки.  

(5) В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение на 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния размер на 

гаранцията.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в 60 (шестдесет) дневен срок 

след окончателното извършване на всички предвидени за изпълнение СМР и подписване на 

Протокол за приемане на действително извършените СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор на обекта, придружен от протоколи, доказващи 

количествата на действително извършените СМР.  

(7) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в горепосочените случаи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати с едностранно волеизявление и без предизвестие този 

договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за изпълнение.  

Чл. 14. (1) Гаранционният срок на извършените СМР е съгласно предвидения за този вид СМР 

срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (или всяко едно физическо или юридическо лице – член на обединението 

в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение) се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
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недостатъци и появилите се впоследствие дефекти от изпълненото СМР за срока по предходния 

член.  

(3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в 

експлоатация (издаване на Разрешение за ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация).  

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез Уведомително писмо. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира материални и 

човешки ресурси и да започне работа за отстраняване на дефектите в срок 5 (пет) календарни дни, 

като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим 

срок. След отстраняването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава обекта почистен и в добро естетическо 

състояние с минимални следи от осъществените СМР по рекламацията. Влаганите материали при 

отстраняване на дефектите следва да отговарят на изискванията към материалите по настоящия 

договор.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълнените 

СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените 

материали.  

 VIIІ. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ 

Чл. 15. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на 

поръчката, очертани с този договор.  

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга 

и предписанията на упражняващия авторски надзор проектант са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:  

- Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията 

на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи 

и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;  
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- Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и 

други в съответствие със съществените изисквания към строежите;  

- Изготвяне и съхраняването на документацията по изпълнението на строежа, съгласно 

изискванията на ЗУТ;  

- Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа 

и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;  

- Уреждане на трудово-правните отношения с целия персонал, ангажиран с изпълнение на 

поръчката, в съответствие с изискванията на българското законодателство.  

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта 

(без контролните органи), като за свои действия.  

Чл. 18. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи 

на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско 

и търговско законодателство.  

Чл. 19. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в 

оферирания срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети 

процента) от общата цена без ДДС по чл. 3, ал. 1 от този договор, за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 % (десет процента) от цената без ДДС.  

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си по следния ред:  

а) чрез прихващане от дължими суми;  

б) при липса на такива суми – по общия ред с покана за доброволно изпълнение и 

пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.  

Чл. 21. При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 

в размер на стойността на неизпълнените работи, ведно с 1% /един процент/ от стойността на 

договора по чл. 3, ал. 1 от същия.  

Чл. 22. При пълно неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на стойността по този договор по чл. 3, ал. 1, в двоен размер.  

Чл. 23. В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Управляващият орган не верифицира разходи, 
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платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирани като неправомерно изплатени суми, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на направените плащания от Университета по хранителни 

технологии в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това. При 

невъзстановяването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява по общия ред – покана за доброволно 

изпълнение и пристъпване към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения 

ред.  

 X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 24. Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко 

непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол 

на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно и 

което съществено затруднява изпълнението по начин и в степен, че реализирането на 

задължението, въпреки „непреодолимата сила“ противоречи на справедливостта и 

добросъвестността.  

Чл. 25. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез 

умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и 

недостига на парични средства.  

Чл. 26. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на 

задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от 

форсмажорното събитие, чрез подписването на Акт, обр. 10 за спиране на строителството. 

Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими 

преди настъпването на форсмажорното събитие.  

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок 

след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за 

появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни 

последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия 

за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за 

степента на спиране.  

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по 

настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се 

търси отговорност за неизпълнение или забава.  
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(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени 

като последица от форсмажорно събитие.  

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

възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите 

на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните 

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

форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си 

по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.  

(6) Страните възобновяват (с Акт, обр. 11 за възобновяване на строителството) изпълнението 

на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на 

форсмажорното събитие.  

 ХI. НОСЕНЕ НА РИСКА 

Чл. 27. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 

конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на 

строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от 

момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР до съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, 

ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството).  

 ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 28. (1) Действието на този договор се прекратява:  

1. с изпълнението на всички задължения на страните;  

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;  

3. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на предаване на обекта 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.  

4. по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато след започване на работа и на всеки последващ 

етап от изпълнението на обекта, се установи, че:  

- има несъответствие с предложената строителна програма;  
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- се установи отклонение от приложения подробен  график;  

- се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти.  

5. в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;  

6. по искане на някоя от страните, без предизвестие, след изтичане на 6-месечен срок от 

сключването на договора, ако не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката.  

7. в други случаи предвидени в закон;  

(2) В случай, че работата бъде спряна за повече от 30 календарни дни, по обективни 

причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото 

действие може да се прекрати с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.  

(3) В случаите на ал. 1,т. 3 за незапочване на работата се счита непредприемането на 

действия съобразно предложения подробен график за изпълнение на поръчката или 

предприемане на частични или такива действия, които показват отклонение от одобрения 

подробен график за изпълнението на поръчката. На 15-тия ден, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за незапочването или изоставането. Ако до 30-тия ден ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

приведе изпълнението в съответствие с предвидения график, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема 

действия по прекратяване на договора. Прекратяването на договора става едностранно от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който изготвя протокол с установяване на не започването на дейността или 

започването на частични дейности в драстично отклонение от приетия подробен график. 

Договорът се прекратява само с уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичането на 

едномесечния срок от предаването на обекта и се счита за прекратен от момента на достигане на 

уведомяването до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) В случаите на ал. 1, т. 4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава 15 дневен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

приведе изпълнението на обекта в съответствие с поетите ангажименти и ако в този срок 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приведе обекта в състояние, съобразно поетите ангажименти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да прекрати договора с едностранно уведомление. Договорът се счита за прекратен от 

момента на получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) В случаите на ал. 3 и ал. 4 от настоящия член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не прекрати 

договора, ако прецени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докаже, че временните отклонения и междинното 

забавяне могат да бъдат преодолени и крайният срок ще бъде спазен, както и качественото и 
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количествено изпълнение на обекта на договора. Във всички случаи обаче, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си 

запазва правото на преценка и може да прекрати договора по реда на ал. 3 и ал. 4 на настоящия 

член, независимо от обосновката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) В случаите на ал. 3 и ал. 4 от настоящия член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За 

претърпените вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.  

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от 

сключването на договора.  

 ХІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 

Чл. 30. (1) По смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) 1303/2013 и настоящия договор, 

„нередност” е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с 

прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически 

оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което 

има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на 

неправомерен разход в бюджета на Съюза.  

2) „Измама”, съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:  

а) използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или 

документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет 

на Европейската общност или от нейно име;  

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 

резултатите, споменати в предходната точка;  

в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати 

първоначално.  

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска нередности при изпълнение на възложените 

му с договора работи, както и незабавно да сигнализира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на 

съмнения за нередности, свързани както с изпълнението на договора, така и при изпълнението на 
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проекта.  

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички неправомерно получени суми в 

пълен размер, ведно с дължимата лихва за периода, през който те са престояли при него, в срок от 

10 дни след получаване на писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) При невъзстановяване в размера и срока по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

удовлетворява претенциите си от Гаранцията за изпълнение на Договора, както и по общия ред.  

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запознае лицата, ангажирани с изпълнение на 

договора с определението за „нередност” и „измама”.  

 XІV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е 

получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, 

произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.  

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.  

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване 

функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1 на чл.57 от Регламент на 

Съвета (ЕО, Евратом) № 966/2012, е опорочено по причини, свързани със семейството, 

емоционалния живот, политическата или национална принадлежност, икономически интерес или 

всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя.  

(3) Конфликт на интереси е и всяко действие, посочено в чл.32 от Делегиран регламент (ЕС) 

№1268/2012 на комисията.  

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.  

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича лица заемащи публична 

длъжност в организацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, експерти и членове на екипа за управление на 

проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за 

него лично или за друго юридическо лице, в което той стане съдружник, акционер, управител, 
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директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за срок от една 

година след прекратяване на правоотношенията на горепосочените лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не 

по-рано от изтичане на срока на договора, независимо от основанието за прекратяване.  

 XV. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ 

Чл. 38. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява всички документи по изпълнение на настоящия договор 

по време на неговото изпълнение и за период от 3 години след датата на приключване и отчитане 

на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., т. е. поне до 31 декември 2023 г. / за 

период от 3 години след частичното приключване на проекта. Документите се съхраняват и след 

изтичане на горните срокове, в случай, че има съдебни, административни или следствени 

производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската 

комисия.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация 

или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и проверява 

посочената документация, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) При проверките на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, външните одитори на проекта, 

Управляващия орган, Звеното за вътрешен одит в МРРБ, Сертифициращия орган, Одитиращия 

орган, Сметна палата на Република България, представители на Европейската Комисия, Съвета за 

координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските 

общности (AFCOS), Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна палата, 

Агенцията за държавна финансова инспекция и други европейски или национални контролни 

органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури присъствието на свой представител, както и да 

осигурява достъп до помещения и преглед на документи, свързани с изпълнението на 

възложените дейности по договора.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 

докладите от проверки на място извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или посочените в предходната 

алинея органи.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат 

неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще изпълнява всички свои задължения, като 

изцяло съблюдава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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 XVІ. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ 

Чл. 39. (1) Независимо от клаузите на настоящия договор, при определяне или възникване на 

нови правила от финансиращия орган, установени в негови документи, същите имат предимство 

пред клаузите на настоящия договор. По реда на тази разпоредба не може да се променя 

предмета на договора. Изменението става по реда на чл.116 от ЗОП.  

(2) Възникването на нови правила и условия в нормативен документ, както и всякакви други 

документи и указания от УО, свързани с размера на цената по този договор, начина на плащане, 

начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата поръчка, продиктувани от 

новите правила, се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при 

които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.  

(3) В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят 

новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително 

споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно 

правилата, отразени в документите по ал. 2 и те единствено могат да бъдат предмет на 

изменението на договора.  

(4) При промяна на нормативната уредба, приложима към предмета на настоящия договор, 

страните се задължават да спазват актуалните разпоредби.  

Чл. 40. (1) Договорът може да се измени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП по взаимно 

съгласие на страните, изразено в писмена форма, поради промяна на инвестиционните намерения 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която не води до промяна на предмета на обществената поръчка.  

(2) При промяна на инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, водещи до съществени 

допустими промени по смисъла на чл. 154, ал. 2 и ал. 4 ЗУТ, срокът за изпълнение на договора 

спира да тече за времето, необходимо за провеждане на процедурата по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за времето на 

спирането. 

(3) Промяната в инвестиционните намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да води до промяна в 

обема на СМР, промяна във вида на СМР, промяна в обема на влаганите материали, промяна във 

вида на влаганите материали. Посочените четири промени могат да водят до съкращаване на 

срока и поевтиняване на строителството, съкращаване на срока и оскъпяване на строителството, 

удължаване на срока и поевтиняване на строителството, удължаване на срока и оскъпяване на 
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строителството, но без промяна на предмета на обществената поръчка.  

(4) Страните приемат, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да променя инвестиционните си намерения, 

водещи до оскъпяване или поевтиняване на строителството до 10 %, както и до удължаване или 

съкращаване в сроковете до 30 дни. В срока не се включва спирането, предвидено в ал. 2.  

(5) При промени, налагащи изпълнението на допълнителен обем или вид СМР, срокът на 

договора се удължава при необходимост с времето, необходимо за технологичното изпълнение на 

операциите, като се предвиди и отпадането на времето, необходимо за изпълнението на 

отпадналите операции за заменените СМР. Промяната в срока на договора е в границите по ал. 4.  

(6) За извършването на промените в Договора, дължащи се на промени на инвестиционните 

намерения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той изпраща незабавно писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

което посочва изчерпателно промените, които желае да бъдат извършени.  

(7) Не по-късно от три работни дни след уведомлението по ал. 6 страните по договора, 

техническият ръководител на обекта, консултантът, осъществяващ строителен надзор и главният 

проектант на обекта провеждат среща, на която конкретизират промените и определят характера 

им по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ. За срещата се съставя Протокол, подписан от участниците. При 

констатирана технологична необходимост от спиране на строителството до приключване на 

процедурата по чл. 154, ал. 5 ЗУТ, страните по договора подписват Акт, обр. 10 и спират 

строителството.  

(8) В случай на неявяване или несъгласие с констатациите на другите участници в 

строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от два работни дни след срещата по ал. 7 да 

представи подробни писмени мотиви за неприемане на изменението.  

(9) В случая по ал. 8 или в случай на неявяване на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на срещата 

по ал. 7 или не вземане на становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по исканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промени, се 

провежда втора среща на участниците в строителството, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично и 

писмено ги кани. Конкретизирането на промените в инвестиционните намерения на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са в границите по ал. 4, направено на втората среща, е задължително за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възложителят писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приетите на срещата 

решения.  

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подготвя проект на Допълнително споразумение за изменение на 

договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, в което описва необходимите промени в обема на 

СМР, във вида на СМР, в обема на влаганите материали или в техния вид, в увеличаването или 
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намаляването на дължимото възнаграждение в границите по ал. 4 и съобразно постигнатите 

решения на срещата по ал. 7 или по ал. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

актуализирани Подробен линеен график и Диаграма на работната ръка съобразно промените в 

СМР.  

(11) В случай на изричен или мълчалив отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише 

допълнителното споразумение по ал. 10, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в този случай дължи и неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на 

договора.  

Чл. 41. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. 

Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската 

дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, 

изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на 

обществената поръчка.  

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на държавни органи по силата на 

нормативни актове и разпоредби.  

Чл. 42. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на 

настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея 

разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.  

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея,  страната, която не носи 

задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от 

другата страна.  

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по 

отстраняването на препятствията се поемат поравно.  

Чл. 43. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло.  

Чл. 44. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по изключение 

при спазване на условията на ЗОП.  
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Чл. 45. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани 

с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с двустранни 

писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в 

нарушение на чл. 116 от ЗОП.  

Чл. 46. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията 

на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.  

Чл. 47. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма и да са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Съобщенията ще се получават на следните адреси:  

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, бул. „Марица” 26,  

e-mail: rеctor_uft@uft-plovdiv.bg 

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………………………….. e-mail: ………………………….  

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.  

(3) За дата на съобщението се смята:  

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на 

упълномощено лице;  

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

- датата на приемането – при изпращане по факс.  

Чл. 48. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България.  

Чл. 49. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

1. Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
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2. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към него;  

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към него;  

4. Общи условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР;  

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

 

 ЗА   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ЗА    ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

 

 

 

  


