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I. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на кандидатите да 

се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за 

участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането ѝ. 

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник 

може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта. 

Настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание по смисъла на 

чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на 

прозрачност при възлагане на услуга от възложител по чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП. 

Съгласно чл.20, ал.2 от ЗОП Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

ЗОП – публично състезание, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за 

услуги и доставки от 70 000 лв. до 280 000 лв. Прогнозната стойност на настоящата 

поръчката е в размер на 125 000,00 лева без ДДС. Прогнозната стойност на обществената 

поръчка е в праговете, определени с чл. 20, ал.2 от ЗОП за провеждане на публично 

състезание. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на 

откритото състезание, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, 

безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по 

предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на 

предвидената в ЗОП процедура публично състезание гарантира в най-голяма степен 

публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при 

разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, 

респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата 

обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази 

процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и 

са създадат равни условия при провеждане на процедурата. 

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 Възложител на обществената поръчка  

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Вършец с официален 

адрес и адрес за кореспонденция: гр. Вършец, обл. Монтана, п.к. 3540, бул. „България“ № 

10, който притежава качеството на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП. 

 Предмет на поръчката 

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изготвяне на проект на Общ устройствен 

план на Община Вършец“. 

 Обект на поръчката 

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



 

 

 5 /50 

 

Кодове по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) на 

обществената поръчка: 

            – 71410000 – услуги по териториално и устройствено планиране и развитие 

 Обособени позиции 

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Предметът на поръчката е 

комплексен и включва дейности по изготвяне на проект за общ устройствен план, което 

налага изпълнението да бъде извършено от един изпълнител. Поръчката не се разделя на 

обособени позиции по целесъобразност, тъй като дейностите/видовете работи, предмет на 

поръчката, са идентични по своята същност, взаимно обвързани и са в обем, позволяващ 

изпълнението им от един изпълнител в кратък срок. Дейностите от предмета на поръчката 

нямат разнороден характер, поради което е най–подходящо възлагането на поръчката на 

един изпълнител.  

 Възможност за предоставяне на варианти в офертите 

Не се допуска предоставяне на варианти в офертите. 

 Срок за изпълнение на поръчката – максималният срок за изпълнение на 

поръчката е 10 (десет) месеца. 

Срокът за изпълнение на отделните етапи/фази е както следва: 

ПЪРВА ФАЗА 

• Изготвяне на Предварителен проект, заедно с Правила и нормативи за 

прилагане на ОУПО, Екологична оценка и Оценка за съвместимост - 7 (седем) 

месеца, считано от датата на подписване на договор за изпълнение на 

услугата. 

ВТОРА ФАЗА 

• Изготвяне на Окончателен проект, Правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО и План за реализация на плана - 3 (три) месеца, считано от крайната 

дата на приключване на необходимите процедури по обсъждане и 

съгласуване на предварителния проект за ОУПО съгласно изискванията на чл. 

127 от Закона за устройство на територията. 

В сроковете не се включват сроковете за предоставяне на информация по чл. 115 и чл. 116  

от ЗУТ, както и тези за съгласуване, приемане, обществено обсъждане и одобряване на 

съответните етапи. 

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в техническото 

предложение. 

 Място на изпълнение на обществената поръчка: 

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на Община Вършец или в офиса на 

изпълнителя, когато дейностите позволяват това.  
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II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за общ 

устройствен план на Община Вършец, в т.ч.: 

1.1. Изготвяне на предварителен проект на ОУП: 

 Предварителен проект, съдържащ: 

– проектна документация съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. 

Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените 

планове и „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на 

Община Вършец”; 

– доклад - анализ на съществуващото положение; 

– прогнози за социално-икономическо и пространствено развитие; 

– графичен материал - основни териториални елементи; бъдещо развитие и 

устройство на територията на общината, в съответствие с Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката; 

–  Екологичната оценка (ЕО) и Оценката за съвместимост (ОС) по чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие, съгласно Становище с изх. № 

2143/20.07.2018 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ Монтана). 

1.2.  Изготвяне на окончателен проект на ОУП: 

Окончателен проект, съдържащ: 

 текстовите и графични материали на предварителния проект, коригирани и 

допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени 

обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални 

администрации, като графичните материали на ОУП се изработват в цифров вид 

върху цифрова картна основа, предоставена от възложителя; 

 цифров модел на плана с база данни за устройството и застрояването на различните 

видове територии, устройствени зони и терени; 

 доклад за изпълнение на препоръки. 

Проектът за Общ устройствен план на Община Вършец - предмет на настоящата поръчка, 

трябва да обхване територията на Община Вършец с нейните населени места и землищата 

им. 

Разработването на ОУП по фази и етапи следва да се съобрази с фазите и етапите 

предвидени към настоящата Техническа спецификация за изработване на ОУПО. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

2.1. Цели и задачи на ОУП 

Целите и задачите на Общия устройствен план на общината са насочени към територията 
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на общината като основно нейно богатство, чието устройство гарантира устойчивото й 

развитие.  

Основната цел на ОУПО Вършец е да създаде териториална планова основа за нейното 

дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически 

документи за регионално и пространствено развитие и със специфичните за Община 

Вършец природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. 

Цели на Проекта за ОУПО са: 

 Да подсигури урбанистична основа за постигане на икономически растеж и 

висока конкурентоспособност с хоризонт 2035 г., в съответствие с приетите 

документи по Закона за регионално развитие ;. 

 Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените 

интереси. Планът трябва да защитава и гарантира частната собственост, но в 

същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени 

интереси. Важен елемент от тази задача е и балансът между отделните и 

различни частни интереси; 

 Да превърне ОУП на община Вършец в документ за регулиране на 

обществените отношения (при отчитане на различните форми на собственост и 

гарантиране на правата на собствениците), при по-нататъшната урбанизация на 

територията. В определяне на функционалните зони и предвижданията за 

функционално използване на терените, планът трябва да равнопостави всички 

видове собственост. Когато определени мероприятия от обществен интерес 

имат икономическа привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия 

следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори, 

включително и частни. 

 Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската 

администрация при управлението на урбанистичните процеси в територията. 

Общият устройствен план следва да бъде оперативен инструмент в ръцете на 

общинската администрация за ефективно управление на общинската територия. 

За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и 

същевременно гъвкав и да е с възможности за бързо привеждане в съответствие 

с изменящите се нови условия и изискванията както на местно ниво, така и на 

регионално и национално ниво. 

 Да определи точно границите и режимите на урбанизираните и извънселищни 

територии при съобразяване с плана за земеразделянето и проучванията за 

увредените територии – земя – негодни за селскостопанска дейност. 

 Да приложи заложени в нормативната база и утвърдени в практиката на 

устройственото планиране принципи за развитие и устройство на жизнената 

среда в сферата на обитаването, труда, обслужването и отдиха, както и 

развитието на техническата инфраструктура, в съответствие със съвременните 
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критерии, норми, нормативи и стандарти. 

 Да създаде устройствени условия за прилагане на съвременни критерии и 

подходи при валоризацията на елементите на природното и културното 

наследство като фактор на развитието. 

В новия ОУП на община Вършец трябва да залегнат принципите на приемственост, 

гъвкавост и далновидност. Същевременно неговите решения на база на изходна 

информация за съществуващото положение и за действащите устройствени схеми и 

планове на територията на община Вършец, трябва да са отражение на съвременните 

тенденции на развитие за намаляване на ресурсната зависимост, за оползотворяване на 

собствените потенциали и за запазване климатичните характеристики. 

 ОУП на община Вършец трябва да предложи решения, в които по най-добрия начин да 

бъде използван наличния потенциал на общината - стратегическо географско 

местоположение, благоприятни природни условия и ресурси, богато културно материално 

и духовно наследство и други, за постигане на дълготраен ефект. 

В ОУПО трябва да залегнат мерки за стимулиране развитието на собствените ресурси чрез 

изградените или в процес на усвояване територии за производство, за техническа 

инфраструктура, за социална инфраструктура, за рекреация, отдих и туризъм и други от 

международен, национален и регионален аспект. 

Новата визия отразява потенциала за развитие на общината като балнеологичен курорт и 

включва „формулата” за балансирано, устойчиво и динамично развитие, водещо до 

стабилен икономически ръст, висок стандарт на живот и съхранена и оптимизирана околна 

среда в краткосрочен и средносрочен план. 

2.2. Основните задачи на Общия устройствен план 

Изготвянето на общите устройствени планове (ОУП) е регламентирано като изискуемост в 

ЗУТ, като обем и съдържание - със ЗУТ, Наредба № 8 на МРРБ, заедно с цялата приложима 

нормативна уредба, касаеща функционалните системи, които определят устройството на 

територията в цялост, и като такова изпълнява и друга цел - съответствие е нормативната 

регламентация. 

Задачите на ОУПО Вършец съгласно нормативната уредба са да определи: 

 общата структура на територията, предмет на плана, и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните части - местоположението и 

границите на териториите за населени места и селищни образувания; 

земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; 

териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за 

възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено 

предназначение; 

 общият режим на устройство на всяка територия със съответните правила и 

нормативи и устройствените изисквания към развитието на територията и 
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акваторията; 

 разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение, както и 

съответните сервитутни ивици и зони за превантивна устройствена защита около 

тях, санитарно-охранителните зони около водоизточниците с обозначение на 

размерите, съгласно нормативната уредба; 

 развитие на социалната, здравната и образователната инфраструктура; 

 териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режима 

на тяхното устройство; 

 териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 

наличие на предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал и 

необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита. 

 териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и 

естетическо оформяне. 

 определяне приоритетите устройствени мероприятия и етапите и 

последователността на реализирането им. 

 изискванията за наблюдение, поддържане, контрол и отчитане на плана и 

критериите за изменения на ОУПО. 

 мероприятията за опазване на околната среда, биологичното разнообразие, 

природните ресурси и културните ценности; 

 общият режим за използване на водните, горските, поземлените и 

рекреационните ресурси; 

 естетическите качества на териториите, мерките за опазване и възстановяване на 

характера на ландшафта и на културните ценности; 

 териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство и разширяване на 

строителните граници на съществуващите урбанизирани територии; 

 устройствените правила и нормативи за застрояване на съществуващи и бъдещи 

урбанизирани територии; 

 правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план; 

 специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата 

и нормативите за територии или части от тях по чл. 13, ал. 2 от ЗУТ. 

Конкретно формулираните задачи на ОУПО Вършец в Плановото Задание са следните: 

Към територията като цяло 

 На основата на провеждана гъвкава устройствена политика за преструктуриране 

на икономиката да се използват максимално ресурсите и потенциалите на 
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общината; 

 На основата на пространствени и технически параметри и при отчитане баланса 

между частните и обществените интереси да се определи функционалната 

структура и строителните граници по структурни единици; 

 Да се създадат условия за интеграция на население от различни етнически, 

социални и религиозни принадлежности; 

 Да се създадат условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване 

на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия; 

 Да се изведат предложения за устойчиво развитие и урбанистични политики, 

насочени към поетапна реализация на плана и превръщането му в оперативен 

инструмент за общинската администрация; 

 Да се предложи решение за усвояване на изоставените и пустеещи земи и 

действия по залесяване на ерозирали и непригодни за обработване и земеделско 

производство земи; 

 Да се гарантира запазването на границите и елементите на защитените 

територии и обекти от местно, национално и световно значение; 

 Да се гарантира запазването на обектите на недвижимото културно наследство 

от местно, национално и световно значение и определи границите им; 

 Да се определи функционалната структура и строителните граници по 

структурни единици на основата на пространствени и технически параметри и 

при отчитане баланса между частните и обществените интереси; 

 Да се създадат условия за развитие на туризма като доходоносна икономическа 

дейност и като полезна за здравето и познанието общочовешка необходимост и 

потребност чрез обединяване на съществуващите природни, исторически и 

културни ценности в един цялостен, комплексен туристически продукт; 

 Да се гарантира възстановяването и запазването на терените за 

зеленчукопроизводство, технически култури, овощни и лозови насаждения  и да 

се даде възможност за изграждане на производство, организиране на тържища, 

което да съкрати броя на междинните звена и поевтини  продукцията; 

 Да се създадат условия за прилагане на конкретни мерки за ограничаване на 

негативните последици от трайното намаляване на броя и гъстотата на 

населението в общината чрез подобряване на средата за живот и възможностите 

за развитие на отделната личност; 

 Да се създаде среда за прилагане на допълнителни стимули за развитие на 

селското стопанство в общината и предпоставки за връзка между селското- 

стопанство и промишлеността и търговията с цел запазване на високия дял на 

населението, живеещо в селата; 

 Да се създаде устройствена основа за допълнително залесяване на 
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неземеделските земи с иглолистни и широколистни видове, с оглед 

възстановяване и опазване на цялостната екосистема в общината, както и с 

оглед подобряване на условията за устойчиво икономическо и екологично 

стопанисване на земите. 

Към урбанизираните територии: 

 Да се актуализира територията на населените места, като отрази промените в 

регулационните граници и възможностите за бъдещо развитие; 

 Да се предложат мероприятия за осигуряване на достъпност на средата за хора в 

неравностойно положение; 

 Да се предложат терени за развитие на селища за любителски риболов и 

краткотрайни излети извън охранителните зони на микроязовирите и поречията 

на реките; 

 Да се предложи функционално преотреждане на неизползваните сгради на 

читалища и училища за организиране и демонстрации на традиционни обичаи 

или за дейности от производствен характер; 

 Да се предложат терени за постоянни изложби на местни носии и тематични 

чествания на традиционни празници (Трифон Зарезан, Тодоровден- 

надбягвания/кушии с коне, Гергьовден и др.) като ефективен инструмент за 

създаването на имидж на общината като място, богато на събития и прояви; 

 Да се потърси възможност и отреди терени за изграждане на обекти за развитие 

на селския туризъм от сферата на малкия и среден бизнес; 

 Да се дефинира и реши проблема с локализацията на основните елементи на 

общественото обслужване и техническата инфраструктура, както и с изследване 

възможностите за пространственото им обединение в общи обекти. 

Към извънурбанизираните територии: 

 Да се предложи пакет от мерки за защита на спокойствието и чистотата - 

основни достойнства на извънградския ландшафт, като не допусне прекалена 

урбанизация, контрастиращи архитектурни стилове и замърсяване; 

 Да се създаде зони за платено къмпингуване, оборудвани с питейна вода, ел. 

енергия, комплекти за отпадъци и др.; 

 Да се предложи възможности за разработване на пешеходни маршрути, които 

да обвържат в единен туристически пакет обектите на културното, 

историческото и природно наследство; 

 Да се отреди терени за развитие на бази за летни училища и тематичен отдих на 

децата; 

 Да се предложат терени за изграждане и развитие на фамилни и семейни ферми; 
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 Да се предложат решения за благоустрояване, озеленяване, създаване на места 

за активен и пасивен отдих като част от зелената система на общината; 

Към комуникационно-транспортната и инженерна инфраструктура: 

 Да се намерят оптимални решения на транспортно-комуникационната мрежа, 

включително пешеходните връзки и велоалеи; 

 Да се намерят възможности за извеждане на транзитния транспортен поток по 

обходни пътища; Да се отчете съществуващото трасе от републиканската пътна 

мрежа път Вършец - Заножене – Спанчевци, но неизградено в участъка 

Заножене – Спанчевци, както и да се отчете обходния път от северозапад на 

град Вършец; 

 Да се доразвият линейните и обектови елементи на инженерната 

инфраструктура на територията на общината; 

 Да се подобрят характеристиките на транспортно-комуникационните възли и 

трасета чрез изграждане на кръгови кръстовища на възлови пътни артерии и 

интегриране на отделните части на града и общината. 

2.3. Обхват на поръчката 

С оглед на постигане на заложените по-горе цели и изискванията в нормативната уредба за 

планова обезпеченост на територията, обхватът на проекта за устройствен план на Община 

Вършец, предмет на настоящата обществена поръчка е на Общ устройствен план на община 

(ОУПО), включващ цялата територия на общината - общинския център и отделните 

населени места заедно с техните землища, с времеви хоризонт за действие 20 години. 

3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Изпълнението на обществена поръчка следва да се ръководи от настоящото Техническо 

задание за изработване на ОУП на Община Вършец. 

Изисквания към фазите, обема, съдържанието, вида и начина на представяне на ОУП.  

На основание чл. 126, ал. 4 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината следва да се 

изработва в две фази, както следва: 

• Първа фаза - Предварителен проект 

• Втора фаза - Окончателен проект. 

Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза се определя от чл. 

18 и чл. 19 на Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Изпълнителят на проекта следва стриктно да изпълнява тези нормативни изисквания за 

обхвата на ППР и по своя инициатива да включи допълнителни проучвания, имащи 

отношение към устройственото развитие и планиране на Община Вършец. 
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Техническото задание изисква изработването на Общ устройствен план на Община Вършец 

да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 125 и чл. 126 от Закона за устройство 

на територията, както и чл. 16, ал.1, чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове. 

Първа фаза - Предварителен проект 

Предварителният проект на ОУПО Вършец трябва да съдържа съгласно действащата 

нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове и „Планово задание за ОУПО Вършец“, текстови и графични 

материали, анализ и прогнозиране на устройственото и социално- икономическото 

развитие на територията. 

Текстовите материали към ОУПО Вършец в частта за Анализ на съществуващото 

положение и прогнозиране на устройственото и социално-икономическото развитие на 

територията, следва да съдържат като минимум раздели за: 

а) Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, културни, 

екологични, комуникационни и др.; 

б) Социално-икономически условия и проблеми: 

в) Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, 

поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани територии, земеделски 

земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии), структура на собствеността 

(държавна собственост - изключителна, публична и частна, общинска собственост - 

публична и частна, частна собственост); 

г) Обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд; 

д) Здравеопазване: териториално разположение на обектите, видове лечебни 

заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична помощ, центрове за спешна 

медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и др.), форма на собственост; 

е) Образование: териториално разположение на обектите, образователни равнища, 

собственост; 

ж) Култура: териториално разположение, значимост, собственост; 

з) Техническа инфраструктура; 

и) Отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото 

икономическо развитие; 

Текстовите материали към ОУПО Вършец в частта Прогноза трябва да съдържат като 

минимум раздели за: 

 Прогноза за социално-икономическото развитие на Общината:  

– Демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант); 

– Икономическо развитие (промишленост, селско и горско стопанство, 

транспорт, строителство, туризъм и др.); 
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– Развитие на социалната база (образование, здравеопазване, култура, 

комунални дейности); 

– Приоритети за реализация. 

 Прогноза за пространственото развитие: основно предназначение на 

териториите, режими на устройство и параметри за натоварването им, 

развитие на урбанизираните територии и на техническата инфраструктура; 

 Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при 

които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните 

устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др. 

Основните графични материали на Предварителния проект на ОУПО Вършец следва да 

съдържат: 

 Опорен план на Община Вършец (М 1:25 000); 

 Общ устройствен план на община Вършец (М 1:25 000), изработен върху и в 

мащаба на Опорния план, в който се отразява бъдещото развитие и 

устройството на териториите, включващо: 

– режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии: 

населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени 

комплекси и други селищни образувания; 

– земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и 

останалите земи, в които това е допустимо; 

– горски територии (гори и земи от горския фонд) в които не се допуска промяна 

на предназначението им, и останалите земи, в които това е допустимо; 

– територии със специфични характеристики (резервати, национални паркове, 

природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, 

защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални 

извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната); 

– нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища, 

мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация; 

– водни площи и течения – реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни 

канали;  

– елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътна мрежа по 

класове, железопътни линии, гари; 

– елементи на другата техническа инфраструктура – електропроводи, 

далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и 

съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за 

питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.). 

 Схеми в М 1:50 000: 
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– Схема на транспортно-комуникационната система; 

– Схема на мрежите и съоръженията на водоснабдяването и канализацията; 

– Схема на мрежите и съоръженията на електрификацията; 

– Схема на недвижимо-културно наследство; 

– Схема на зелената система; 

– Други по избор на проектанта. 

Основните графични материали се изработват съгласно Приложение № 1 към чл. 68, ал. 1 

от Наредба №8 от 14.06.2001г. и съдържат следните допълнителни задължителни елементи:  

– Вид и териториален обхват на плана, мащаб, фаза на проектиране (надписите се 

поместват в дясната или лявата част на чертежа, по изключение и на друго 

подходящо в композиционно отношение място); 

– Географски посоки и данни за ветровия режим; 

– Таблица с информация за: изпълнителя, възложителя, вида на плана, фазата и 

мащаба на проекта, датата на завършване на проекта, проектантите – с тяхната 

специалност, име, фамилия и подпис (таблицата се нанася в долния десен ъгъл 

на всеки задължителен графичен материал); 

– Друга допълнителна графична информация: таблици, легенди за изразните 

средства, текстовите описания, и др. (тези елементи се разполагат в свободните 

полета на чертежа и се композират по преценка на водещия проектант).  

Основните графични материали се представят на хартия или на друг недеформируем 

материал, позволяващ тяхното многократно използване и в цифров вид върху технически 

носител. 

В съответствие с възприетата етапност, съобразно изискванията на нормативната уредба по 

устройствено планиране, финалните документи от първата фаза на проучванията 

(Предварителен проект на ОУП) включват, както следва: 

Част Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл. 31 ог ЗБР към ОУПО, 

съгласно Становище с изх. № 2143/20.07.2018 г. на Регионална инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ-Монтана): 

- Доклад за Екологична оценка (ЕО) съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 ЗООС и 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

/ДВ бр. 57/ 2004 г. с изм. и доп./ и Наредба № 8 от 14.06.2001 за обема и съдържанието на 

устройствените планове и Доклад за Оценка за съответствие на ОУП, в съответствие с 

изискванията на действащата Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., с изм. и 

доп./. 

Докладът за ЕО следва да бъде оформен като единен документ, включващ: 
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 съдържателна част съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 ЗООС и цитираните 

наредби. Докладът трябва да включва анализ на текущото състояние, възможни 

значителни въздействия, мерки за намаляването им и мотиви за избор на 

алтернатива, графични приложения. В доклада следва да се проследят всички 

връзки на ОУП с други стратегии, планове и програми. Да се изследват всички 

антропогенни фактори, които са рискови за околната среда и здравето на хората, 

някои от които са включени в международните и българските класификации като 

природни бедствия. Да се изготви прогнозна оценка на евентуалните значителни 

въздействия върху околната среда, което да даде възможност да се систематизират 

очакваните последици при приложение изменението на плана върху компонентите 

на околната среда. Да се предложат мерки за намаляване и предотвратяване на 

неблагоприятните последствия за околната среда и здравето на хората от 

осъществяването на предложенията за изменение на плана и мерки за 

осъществяване на наблюдение по време на прилагането на плана. 

 списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и 

прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който 

са публикувани; 

 списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки 

удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада; 

 справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и 

предложения, както и за начина на отразяването им. В тази връзка трябва да се 

проведат консултации с обществеността, заинтересованите органи и засегнатите 

лица, да се отразят резултатите от консултациите, да се защити докладът пред 

компетентния орган и да се окаже съдействие при съгласуване на мерките за 

наблюдение и контрол при прилагане на плана; 

 приложения. 

Докладът за ОС следва да включва: 

 оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на плана върху природните 

местообитания, местообитанията на видовете и върху видовете - предмет на 

опазване в съответната защитена зона; 

 необходимото съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от горепосочената наредба; 

 анотация на плана; 

 описание на характеристиките на други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на 

разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да 

окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона; 

 описание на елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация с други 

планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат 

значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи; 

 описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление 

на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при 
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изготвянето на плана; описание и анализ на вероятността и степента на 

въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на защитената зона; 

 предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и 

възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на 

плана върху защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху 

предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на 

предложените смекчаващи мерки; разглеждане на алтернативни решения и 

оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева 

алтернатива; 

 картен материал с местоположението на обектите на плана спрямо защитената 

зона и нейните елементи; 

 заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно 

нормативните критерии; 

 наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни 

компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът 

на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от 

реализирането на плана и че не е налице друго алтернативно решение; 

 информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка 

на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на 

необходимата информация. 

Втора фаза - Окончателен проект 

Окончателният проект на ОУПО съдържа текстовите и графичните материали на 

предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните 

съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните 

централни и териториални администрации. 

Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с доклад за 

изпълнение на препоръките.  

Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има препоръки и 

бележки, се изработват наново. Всички графични материали на ОУПО се изработват в 

цифров вид върху цифрова картна основа. 

Организация на изпълнение (необходими административни и организационни мерки, 

включително съгласувателни процедури) при изработването и приемането на ОУП 

Изработването и одобряването на Общ устройствен план на Община Вършец се процедира 

със следните административни мерки и организационни процедури: 

 Възлагане изработването на проект за ОУП на избрания изпълнител. 

 Осигуряване на необходимата информация и съдействие от службите на общинската 

администрация, експлоатационните предприятия, заинтересованите централни и 

териториални администрации и др.; 

 Заповед на кмета на общината (или Решение на Общинския съвет) за въвеждане на 

временни административни мерки по ограничаване на строителството на 
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територията на Община Вършец до приемане на ОУП, когато и където това е 

необходимо, по преценка на авторския колектив разработващ плана. 

 Заповед на кмета на Община Вършец за режим на служебната тайна от момента на 

стартиране на работата по разработвана ОУП до обявяването на плана за 

обществено обсъждане; 

 Проектно-проучвателни работи и изготвяне на подробен опорен план, които се 

разглеждат от екип от главния архитект и експерти от компетентните отдели на 

Община Вършец и се дава становище; 

 Изготвяне на Предварителен проект и останалите документи към него - 

координацията на процеса се осъществява от главния архитект на Община Вършец. 

Изготвеният Предварителен проект се съгласува от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията (ОбЕСУТ).  

 Съгласуването със заинтересованите институции се провежда съгласно реда и 

процедурите, определени с действащите нормативни документи; 

 Изготвеният предварителен проект на ОУПО се предлага за обществено обсъждане. 

Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на 

консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които 

Възложителя организира и провежда по Закона за опазване на околната среда и/или 

Закона за биологичното разнообразие. Възложителят съгласува проекта за ОУП със 

заинтересованите централни и териториални администрации, а при необходимост - 

и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. 

 Изготвяне на Окончателен проект. Съдържащ необходимите, корекции и 

допълнения съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени 

обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални 

администрации и ведомства. Изготвяне на Доклад за изпълнение на препоръките от 

процеса на съгласуване и обсъждане на Предварителния проект. 

 Окончателният проект се разглежда от ОбЕСУТ и се дават препоръки или се приема. 

След съгласуването на проекта със съответните инстанции и допълване на техните 

препоръки и препоръките на ОбЕСУТ, ОУП се одобрява от Общинския съвет по 

доклад на Кмета на общината. Решението на общинския съвет се изпраща в 7-дневен 

срок от приемането му на областния управител, който може в 14-дневен срок от 

получаването да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го 

оспори пред съответния административен съд. Одобрението се обнародва в 

Държавен вестник и не подлежи на обжалване. 

 

4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Поръчката е необходимо да се изпълни при съобразяване с устройствени планове от по-

високо йерархично ниво, законодателството отнасящо се до устройство на територията и 

всички специализирани, законови и подзаконови актове, касаещи конкретната 

проблематика, действащи в Република България, посочени в приложения списък:  

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
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 Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони; 

 Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове; 

 Закон за регионалното развитие; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за защитените територии; 

 Закон за културното наследство; 

 Закон за биологичното разнообразие; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; 

 Закон за опазване на земеделските земи; 

 Закон за туризма; 

 Закон за пътищата; 

 Програмни и стратегически документи и планове (секторни), касаещи територията 

на община Вършец. 

 Други нормативни (законови и подзаконови) документи; 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Прогнозна стойност на обществената поръчка  

Прогнозната стойност на поръчката е 125 000,00 лв. (сто двадесет и пет хиляди лева) 

без ДДС или 150 000,00 лв. (сто и петдесет хиляди лева) с включен ДДС.  

Стойността на услугата ще бъде цената, предложена от кандидата, избран за изпълнител на 

поръчката. 

Оферти на участници, които надхвърлят определената по-горе прогнозна стойност, ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените 

условия на възложителя. В ценовото предложение се включват всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката във вида и обхвата, описани в техническите 

спецификации.  

За представяне на ценовото си предложение, участниците попълват приложения в 

настоящата документация образец. 
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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. 

2. Начин на плащане   

Възнаграждението по настоящата обществена поръчка се изплаща по следния начин: 

 Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер на 20% (двадесет процента) 

от стойността на договора и се осъществява в срок до 15 (петнадесет) работни 

дни от получаване на авансова сума по Споразумение № РД -02-30-4 от 

11.04.2019 г. с финансиращия орган – Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството (МРРБ) и представяне на фактура за размера на 

авансовото плащане. Авансовото плащане се приспада от окончателното 

плащане към Изпълнителя. 

 Междинно плащане в размер на 40 % (четиридесет процента) от цената по 

договора в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на сумата по 

чл. 3, ал.3 от Споразумението с финансиращия орган - МРРБ  и след приемане 

от Възложителя на Проекта на Общ устройствен план на Община Вършец във 

фаза Предварителен проект, придружен с Доклад за екологична оценка, 

приемо-предавателен протокол, подписан от възложител и изпълнителя по 

договора, становище на община Вършец за съответствието на изготвения 

проект с изискванията на Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове по отношение на обема, съдържанието и 

техническото му оформяне, по качественото изпълнение и фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

 Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на договорната 

цена за изпълнение на обществената поръчка, намален с размера на 

авансовото и междинното плащания се заплаща на изпълнителя, в срок до 15 

(петнадесет) работни дни след приемане на окончателния проект на ОУПО от 

Общински съвет Вършец, представена от Изпълнителя фактура за 

окончателно плащане и след получаване на сумата по чл. 3, ал.4 от 

Споразумението с финансиращия орган - МРРБ. 

Плащането на дължимите суми ще се извършва по банков път, по посочена от 

Изпълнителя банкова сметка, след представяне на съответната фактура за дължимата 

стойност. 

3. Финансиране  

Финансирането се осъществява със средства, осигурени по Споразумение № РД -02-30-4 от 

11.04.2019 г.  между Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ 

и община Вършец, равняващи се на 80 % / осемдесет процента/от сключения с изпълнителя 

договор, и от бюджета на община Вършец, равняващи се на 20 % / двадесет процента /от 

сключения с изпълнителя договор. 
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IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при 

която всички български или чуждестранни физически или юридически лица, 

включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право 

да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено и отговарят на предварително обявените от възложителя условия в 

настоящата документация и в обявлението за обществена поръчка, могат да подадат 

оферта. 

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията 

за участие. 

3. Отстраняване от участие: 

I. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка кандидат или участник, когато: 

1.  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2.  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна; 

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

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

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

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

5.  е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

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

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

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

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

Основанията по I, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 

който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 
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юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 

съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на 

негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по I, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице. 

т.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

II.  Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните 

обстоятелства: 

1. 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 кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.  лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

3.  сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

4.  доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или 

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; 

5.  опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Основанията по II, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. 

Лицата по I. т. 1, 2 и 7 и II. т. 5 са: 

1.  лицата, които представляват участника или кандидата; 

2.  лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

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

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: 

1.  при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
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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. 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 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.  при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 

9.  при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10.  при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

11.  в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

12.  за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

В случаите по т. 11 и 12, 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 от ЗОП. 

Кандидатите или участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от 

длъжностите, които заемат. 

Кандидат или 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 отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да 

докаже, че: 

1.   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; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 
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организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения; 

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

Кодекса на труда. 

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 участие в поръчката. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в 

зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

Кандидат или 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. 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията 

по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, 

възникнали преди или по време на процедурата. 

Горното се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1.  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 на наказанието; 

2.  три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът 

е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а"; 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3, освен ако в акта е посочен друг 

срок; 

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва 

наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4. 

Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена 

поръчка поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП, както и 

тези, за които са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, се включват в списък, 

който има информативен характер. 

В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 от ЗОП възложителят трябва да осигури 

доказателства за наличие на основания за отстраняване. 

Доказване липсата на основания за отстраняване 

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

изпълнител, представя: 

1.  за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
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2.  за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на 

кандидата или участника; 

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

органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

4.  за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията. 

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

получаване на искането от участника, избран за изпълнител. 

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

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) с предоставяне на съответната информация, изисквана от възложителя - попълват 

се съответните раздели на ЕЕДОП в част III - Основание за изключване. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 

от ЗОП. 

4. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да 

участват при възлагането на поръчката. 

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

друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или 

оферта. 

6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

6.1. Участниците в обединението от физически и/или юридически лица следва да 

определят лице, което да представлява обединението пред възложителя за 

настоящата поръчка. 

6.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението 

отговарят солидарно. 

7. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в обществената 

поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 

съобразно законодателството на държавата, в която е установен. 
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8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура2. 

9. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или косвено да участват в 

публичното състезание, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим. 

10. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

11. За участника и за лицата, които го представляват да не са налице обстоятелствата по 

чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за оценка на 

офертите, а чрез тях се определят минималните изисквания за допустимост на участниците 

в процедурата. 

1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност  

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване 

на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на 

участниците в обществената поръчка. 

3. Минимални изисквания за технически и професионални способности 

Възложителят определя следните минимални изисквания, въз основа на които се 

установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на 

поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество: 

 

3.1. Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката в състав 

както следва: 

                                           
2„Свързани лица“по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 

поръчки са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа.  
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 Ръководител екип - висше образование, образователна степен „магистър” в 

направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ или 

еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; професионална 

квалификация „Архитект“ или „Урбанист“, или призната професионална 

квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации; 

пълна проектантска правоспособност за 2019 год; общ професионален опит по 

специалността  минимум 5 г.; опит като ръководител проектантски екип или 

длъжност с еквивалентни функции при изработване на минимум 1 проект/и за 

създаване на някой/и от всички видове общи устройствени планове и/или на 

проект/и за изменения на общи устройствени планове; 

 Експерт 1 „Устройствено планиране” - висше образование, образователна степен 

„магистър” в направление на висше образование „Архитектура, строителство и 

геодезия“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; 

професионална квалификация „Архитект“ или „Урбанист“, или призната 

професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните 

квалификации; пълна проектантска правоспособност за 2019 год; общ 

професионален опит по специалността 5 г.; опит при изготвяне на минимум 1 

проект/и за създаване на някой/и от всички видове общи устройствени планове и/или 

на проект/и за изменения на общи устройствени планове; 

 Експерт 2 „Транспортно – комуникационни системи” - висше образование, 

образователна степен „магистър” в направление на висше образование 

„Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно, когато образованието е 

придобито в чужбина; професионална квалификация „Строителен инженер“, 

специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“, или призната 

професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните 

квалификации; пълна проектантска правоспособност за 2019 год; общ 

професионален опит по специалността 5 г.; опит при изготвяне на минимум 1 

проект/и за създаване на някой/и от всички видове общи устройствени планове и/или 

на проект/и за изменения на общи устройствени планове; 

 Експерт 3 „Водоснабдяване и канализация” - висше образование, образователна 

степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура, строителство 

и геодезия“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; 

специалност „Водоснабдяване и канализация“, или призната професионална 

квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации; 

пълна проектантска правоспособност за 2019 год; общ професионален опит по 

специалността 5 г.; опит при изготвяне на минимум 1 проект/и за създаване на 

някой/и от всички видове общи и/или подробни устройствени планове и/или на 

проект/и за изменения на общи и/или подробни устройствени планове; 

 Експерт 4 „Електроснабдяване и съобщения - висше образование, образователна 

степен „магистър” в направление на висше образование „Електротехника, 

електроника и автоматика“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в 
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чужбина; професионална квалификация „Електроинженер“ или призната 

професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните 

квалификации; пълна проектантска правоспособност за 2019 год; общ 

професионален опит по специалността 5 г.; опит при изготвяне на минимум 1 

проект/и за създаване на някой/и от всички видове общи и/или подробни 

устройствени планове и/или на проект/и за изменения на общи и/или подробни 

устройствени планове; 

 Експерт 5 „Икономически анализи и прогнози” - висше образование, 

образователна степен „магистър” в направление на висше образование „Икономика“ 

или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; общ 

професионален опит по специалността 5 г.; опит в изготвяне на минимум 1 

икономически анализ и/или прогноза; 

 Експерт 6 „Недвижимо културно наследство” - висше образование, образователна 

степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура, строителство 

и геодезия“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; общ 

професионален опит по специалността 5г.; притежаващ валидно удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност за 2019 год., както и удостоверение за 

регистрация съгласно чл. 165 от Закона за културното наследство или еквивалент; 

опит при изготвяне на минимум 1 проект/и в сферата на устройственото планиране в 

обхват минимум една градска част за градове с районно деление и/или за цяло 

населено място и/или проекти за създаване на някой/някои от всички видове 

устройствени планове, и/или на проект/и за изменения на устройствени планове, в 

частта КИН; 

 Експерт 7 Екология/Ръководител екип ЕО и ОС - висше образование, 

образователна степен „магистър”, специалност „Екология и опзаване на околната 

среда” „Еколог“ или еквивалентна; участие като ръководител в изготвянето на 

Екологична оценка на план и/или програма, и/или ОВОС на инвестиционно 

предложение, или еквивалент; общ професионален опит по специалността минимум 

5г 

Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън 

посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата 

документация за участие. 

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един 

ключов експерт в екипа на участника. 

!!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването 

на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна 

степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе 

специалности. 

Под „еквивалентно образование" или „еквивалентна специалност" следва да се 

разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. 
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Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността 

покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите 

посочените по-горе. 

По отношение ключовите експерти - чужденци се прилагат разпоредбите на 

Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални 

квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп 

и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на 

Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет както и съгласно чл. 59 

„Прозрачност" от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните 

квалификации. 

При използване на подизпълнител, изискването по т. 3.1. се отнася и за всеки един от 

подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.  

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.1 в Част ІV 

„Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) 

от ЕЕДОП за лицата, които ще изпълняват предмета на поръчката. 

Доказване на посочените изисквания 

За доказване на посочените изисквания по т. 3.1 участниците представят при 

поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди 

сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП: 

списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 

професионална компетентност на лицата. 

Забележка: Възложителят има право да не приеме представено доказателство за 

технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има 

интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

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. 

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде 

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

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

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

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

За доказване на техническите и професионалните способности се представят документите 

и/или информацията, посочени към съответните изисквания. 

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. 

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 предостави актуални документи, удостоверяващи 

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

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

третите лица, ако има такива. 

3. Използване капацитета на трети лица 

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 способности и професионалната 

компетентност. 

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. 

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. 

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.  

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат 

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

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

4. Подизпълнители 
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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. 

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.  

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. 

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване 

на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 11 и 12 от ЗОП. 

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа 

на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение 

качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, 

включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от 

разбирането, че при поръчки с подобен характер, организацията на ръководния и експертен 

екип, предложен от участника, е неразривно свързана с предмета на поръчката, и по-

специално с качеството на изпълнението на поръчката. В такива случаи е налице 

изключително тясна зависимост между организацията, компетентността, качеството 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 на 

ръководния екип и трудовия ресурс. 

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на 

изискванията на възложителя. 

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

всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в 

Методиката за оценка показатели. 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

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.  

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, 

без да я променя. 
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Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена в основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, 

определен съобразно следните показатели: 

 

Показател  Максимален брой 

точки 

Относителна 

тежест 

„Качество на организацията на персонала, на 

който е възложено изпълнението на 

поръчката” – П1 

100 60 % 

Ценово предложение – П2 100 40 % 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 „КАЧЕСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА“ 

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, 

предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа 

на участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на 

екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване 

на подизпълнители или трети лица); предложеният начин за извършване на дейностите, 

предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за 

контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на 

извършените дейности. 

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, 

в които е налице поне едно от следните условия: 

 Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в 

обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за 

изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на 

Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие; 

 Липсва компонент/и в предложението за изпълнение на поръчката, така че да не е 

отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на 

оценка; 

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата 

по-долу по показател П1, се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана 

оценка, извършвана от комисията по следната методика:  
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Показател П1 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” 

Брой точки 

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 експертите в екипа си, 

посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на 

дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при 

изпълнение на обществената поръчка, като е представил описание 

на етапите на изпълнение на ОУПО и ЕО, като за всеки етап са 

определени и поддейностите, при необходимост, включени в него, 

както и методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности 

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 експертите в екипа си, 

посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на 

дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при 

изпълнение на обществената поръчка, като е представил описание 

на етапите на изпълнение на ОУПО и ЕО, като за всеки етап са 

определени и поддейностите, при необходимост, включени в него, 

както и методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични две от следните обстоятелства: 

1. Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка; За всяка 

от дейностите са дефинирани необходимият човешки ресурс – 

60 



 

 

 34 /50 

 

Показател П1 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” 

Брой точки 

ръководен екип и персонал, както и необходимите ресурси за 

изпълнението (технически, документални ресурси).  

2. Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха 

могли да възникнат при проектирането на плана и начина, по който те 

биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които 

Възложителят трябва да предостави;; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката; 

4.Идентифицирани са заинтересованите страни и компетентните 

органи по съгласуване на проектите и е предложен подход на 

взаимодействие между членовете на екипа с тях посредством 

представяне на комуникационни връзки и съгласувателни процедури 

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 експертите в екипа си, 

посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на 

дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите.  

- участникът е аргументирал своите бъдещи действия при 

изпълнение на обществената поръчка, като е представил описание 

на етапите на изпълнение на ОУПО и ЕО, като за всеки етап са 

определени и поддейностите, при необходимост, включени в него, 

както и методиката за изпълнение на отделните етапи и дейности 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични четири от следните обстоятелства: 

1. Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка; За всяка 

от дейностите са дефинирани необходимият човешки ресурс – 

ръководен екип и персонал, както и необходимите ресурси за 

изпълнението (технически, документални ресурси).  

100 
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Показател П1 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” 

Брой точки 

2. Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха 

могли да възникнат при проектирането на плана и начина, по който те 

биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които 

Възложителят трябва да предостави;; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката; 

4.Идентифицирани са заинтересованите страни и компетентните 

органи по съгласуване на проектите и е предложен подход на 

взаимодействие между членовете на екипа с тях посредством 

представяне на комуникационни връзки и съгласувателни процедури. 

 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва, 

съгласно следната формула: 

 

      ЦПmin 

П2N = –––––––––––– х 100, 

                                              ЦПN 

където: 

П2N е оценка на ценовото предложение на участника N; 

ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за 

изпълнение (в лева, без ДДС); 

ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение (в лева, без 

ДДС). 

Максималната стойност на П2N е 100 точки и се дава на участника, предложил най-

ниска цена. 

При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за 

аритметични грешки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената 

цена в образеца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

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

 

КОN = П1N х 0,60 + П2N х 0,40 

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, 

а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока 

комплексна оценка.  

При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага 

чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. 

 

VII. ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН 

НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена 

поръчка по реда на чл. 179 от ЗОП.  

2. Обменът на информация се извършва с електронни средства  за комуникация, освен в 

случаите на чл. 39, ал. 3 от ЗОП между възложителя и заинтересованите 

лица/участниците, в писмен вид, на български език. Когато не се използват електронни 

средства за комуникации, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или 

друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. 

3. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна 

на възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. I. 1) от обявлението. 

Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, 

посочени в офертата на участника. 

4. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е 

изпратено на адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано 

съобщение, потвърждаващо изпращането. 

5. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, получили 

документация за участие, и участниците са длъжни  в срок до 24 (двадесет и четири) 

часа надлежно да уведомят възложителя. 

6. 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. 

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

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

достоверността и поверителността на информацията. 
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8. При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която считат 

за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците 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. 

VIII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТАТА 

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

съгласен и безусловно приема поставените в документацията за участие в процедурата 

за възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в обществената 

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

поръчка. 

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

предварително обявените от възложителя, води до отстраняване на този участник от 

участие в процедурата. 

3. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата и за документацията са за 

сметка на участника. 

5. Срокът на валидност на офертите е 6 месеца, считано от датата, която е посочена в 

обявлението за краен срок за получаване на офертата. 

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

офертите до сключване на договор. 

7. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до документацията за обществената поръчка в профила на 

купувача на електронната страница на Възложителя: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled. Същата 

може безплатно да се изтегли на посочения в обявлението линк. 

8. 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. Вършец, п.к.3540, обл. Монтана, бул. „България“ №10 

всеки  работен ден от 08:30 до 17:00 часа до крайната датата за подаване на оферти, 

която е посочена в обявлението. 

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

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

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.  

10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка,  върху която се посочва: 

наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

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

адрес, както и наименованието на поръчката. 

Съдържанието на опаковката е подробно описана в раздел ІХ „Съдържание на офертата“. 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled
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Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП. 

11. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с обратна разписка, 

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

обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за 

подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на 

офертата е за участника.  

12. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: 

митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване  от пощенски клон, 

или други подобни. 

13. При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

14. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на 

крайния срок за получаване или представени в не запечатана опаковка, или в опаковка 

в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответно 

обстоятелството се отбелязва в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния 

срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за 

тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 

подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на 

лицата от списъка се завеждат в регистър по т. 14. Не се допуска приемане на оферти от 

лица, които не са включени в списъка. 

15. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по 

нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока на подаване не 

представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на 

изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху 

опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на офертата с входящ 

номер…“. 

16. Документите съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ 

участника, съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не е подписана 

от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, в 

офертата следва да се представи нотариално заверено  изрично пълномощно в 

оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата. 

16.1.Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура. 



 

 

 39 /50 

 

16.2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в 

офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в документите по 

Раздел ІХ, т.4. от документацията за участие. 

17. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, 

посочени в Раздел ІХ, от документацията, се представят в превод на български език. 

18. Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, 

които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от 

участника копие „Вярно с оригинала“. 

19. Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника 

копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа 

текстът „Вярно с оригинала“ и има собствено ръчен подпис на представляващия 

участника и положен печат (ако има такъв). 

20. Документите в офертата трябва да бъдат подредени съобразно посоченото в Раздел ІХ 

от настоящата документация. 

21. Представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. 

Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да 

отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията 

на документацията за участие. 

22. 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 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на 

офертите.  

23. Възложителят предоставя разясненията под формата на електронен документ, 

публикуван в профила на купувача, в 4-дневен срок от получаване на искането. В 

разясненията не се посочва лицето, направило запитването.  

С подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор. 

 

17. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Офертата включва следните документи: 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата (по образец) 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, 

подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП, в съответствие с изискванията на 

закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки 

подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъде ангажиран в 

изпълнението на поръчката.  
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*Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от 

всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 

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

Указания за попълване на ЕЕДОП: 

- В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват 

данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

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

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни 

критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в 

декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост 

от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от 

лицата. В случаите, 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 участника (икономическия оператор). 

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 

капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, 

представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

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

отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел 

В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от 

ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и 

подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва 

информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ 

„Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на 

ресурса, който се предоставя за използване. 

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 

един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един 

от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за 

тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът 

(икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто 

капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако 

полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно 

попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП 

подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от 

част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“. 

УТОЧНЕНИЕ: 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 

защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
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състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Когато документи, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от лице, 

което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация 

относно обхвата на представителната му власт. 

Указания за представяне на ЕЕДОП: 

ВАЖНО!!! В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 

считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на 

Европейската комисия. Участниците задължително представят ЕЕДОП в 

електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. Към настоящата документация са 

приложени два формата на еЕЕДОП – PDF (подходящ за преглед) и XML 

(подходящ за компютърна обработка). 

Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за настоящата обществена 

поръчка, чрез осигурената от Европейската комисия безплатна услуга. 

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

услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на 

адрес: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled 

За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания: 

1) Изтеглете предоставения от Възложителя „espd-response” файл и го съхранете на 

компютъра си. Изтеглянето се осъществява в следните стъпки: десен бутон върху 

файла – Save target as…… - запаметявате; 

2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български 

език; 

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

отговор „Икономически оператор“; 

4) В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ; 

5) В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“ и 

изберете файла, който е бил запаметен, формат espd-response.xml; 

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

натиснете бутона „Напред“; 

7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на 

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

преглежда попълненият файл; 

8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като“ и 

съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира 

повторно, ако е необходимо; 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled


 

 

 42 /50 

 

9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. 

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще 

се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото 

съдържание. 

При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва 

да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за 

обществената поръчка и обявлението за поръчка. 

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

4. В случай, че участникът е обединение - договор или друг еквивалентен документ (в 

оригинал или в нотариално заверен препис), от който да е видно правното основание 

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

– да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за 

целите на обществената поръчка; 

– да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за 

изпълнението на обществената поръчка; 

– да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на 

обединението; 

– да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

– да е определено наименование на обединението. 

5. Документи за поетите от третите лица и подизпълнителите задължения (когато е 

приложимо и при условията на настоящата документация). 

 „Техническо предложение“, съдържащо: 

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; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), съгласно изискванията на 

настоящата документация; 

3. 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. 

Техническото предложение на участника трябва задължително да включва описание на 

изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

Ценово предложение (по образец). 

 Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик 

(опаковка) на офертата.  

Цената следва да бъде представена в български лева без ДДС с точност до втория знак 

след десетичната запетая. 
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Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената.  

Документите посочени по-горе се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху 

която се посочват: 

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

Опаковката включва опис на представените документи, самите документи, оптичен носител 

с цифрово подписан ЕЕДОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение на участника. 

18. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по 

реда на раздел VIII от ППЗОП. 

След изтичане на срока за получаване на офертите Възложителят назначава комисия за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията се 

състои от нечетен брой членове. 

Получените оферти се предават от Възложителя на председателя на Комисията, за което се 

съставя протокол. Комисията започва работа по разглеждане на офертите след получаване 

на представените оферти и протокола за тяхното предаване от Възложителя.  

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

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си 

власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите. 

Присъствието на участниците и техните представители не е задължително. 

Отварянето на офертите се извършва на датата, часа и мястото, посочени в обявлението за 

обществена поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите 

участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди 

новоопределения час. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестява тяхното съдържание,  както и проверява за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри".  

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

с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри".С това приключва публичната част от заседанието 

на комисията. 
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Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя в Раздел ІХ. „Съдържание на офертата“ от 

настоящата документация, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на 

публикуването му в профила на купувача. 

В срок от 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които 

е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

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

заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от участника. След изтичането на пет дневния срок комисията пристъпва към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за 

данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, 

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

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. 

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

възложителя, не се отваря. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 

ценовите оферти комисията уведомява участниците и обявява в рубриката „Профил на 

купувача“ на сайта на възложителя: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled датата, часа 

и мястото на отваряне и оповестяване на предлагани ценови параметри. При отварянето на 

подадените оферти, както и на плика с  предлагани ценови параметри може да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, като и представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Ценова оферта, надвишаваща пределната прогнозна стойност не се допуска до оценка. 

Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата. 

Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителя 

изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled


 

 

 45 /50 

 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или строителния метод; 

2. избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

горните обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника 

може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и 

участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за 

да обосноват предложената цена или разходи. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 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 ЗОП. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да 

докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 

107 от ДФЕС. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

19. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

А. Определяне на изпълнител. Обявяване на решението на възложителя 

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка 

на офертите по посочения в Раздел VI критерий, като в срок от 10 (десет) дни след 

приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява 

класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. 

2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

3. Възложителят изпраща на участниците решението по т.1 в 3-дневен срок от 

издаването му. 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273471
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273471
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Б. Прекратяване на процедурата 

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1.1. не е подадена нито една оферта за участие 

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

начин и срок, или са неподходящи; 

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

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

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

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

договор за обществена поръчка; 

1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

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

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност 

да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които 

възложителят не е могъл да предвиди; 

1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

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

2.1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 

2.2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 

2.3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя; 

2.4. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 ЗОП, или  

в) не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата. 

3. Възложителят изпраща копие от решението по т.1 и т.2 до участниците в 

процедурата в 3-дневен срок от издаването му, както и го публикува в профила на 

купувача си. 

4. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 

двадесет и седма от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната 

законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, 

финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, 

документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се 

възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на 

самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за 

възлагане на обществена поръчка. 
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Обжалването се извършва при условията и по реда на чл.196 и сл. от ЗОП. 

В. Сключване на договор 

1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно 

приложения образец) с участника в процедурата, определен за изпълнител. 

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

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

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен 

срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне 

на изпълнител. 

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

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

които е определен за изпълнител.Когато за изпълнител е определено обединение, 

участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на 

договора за обществена поръчка. Промени в проекта на договор се допускат по 

изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от 

обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

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

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за 

възлагане на обществена поръчка. 

5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 

5.1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП; 

5.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

5.3. извърши съответната регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията 

на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията 

на обявената поръчка. 

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за 

изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5. 

7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с 

втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

7.1. откаже да сключи договор; 

7.2. не изпълни някое от изискванията на т. 5; 

7.3. не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата. 

8. Изменение на договора се допуска по изключение само в случаите по чл.116 от ЗОП. 

Г. Договор за подизпълнение 

1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата, което не освобождава изпълнителят от отговорността му за 

изпълнение на договора за обществена поръчка. 

2. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 

офертата подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр 
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от договора или допълнително споразумение на възложителя заедно с доказателства, 

че не е нарушена забраната по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. 

3. В договора за подизпълнение следва да е включена клауза, че подизпълнителите 

нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, който са включени в 

предмета на договора за подизпълнение, както и информация за координаторите по 

изпълнението на договора с посочени: телефон за връзка, факс и ел. адрес. 

4. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе. 

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

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

са изпълнени едновременно следните условия: 

5.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедура; 

5.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейностите, който ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 

дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка. 

20. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за 

изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) 

от стойността на договора. 

2. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са 

определени в проекта на договора. 

3. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице 

- гарант. 

4. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

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

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

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

6. Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини: 

6.2   под формата на банкова гаранция – в оригинал; 

6.3   парична сума (платежно нареждане в копие); 

6.3   застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя.  

7. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична 

сума, тя се превежда по сметката на Община Вършец в Банка –  

IBAN:  BG 65 IORT 8038 3300 4177 00       

BIC: IORTBGS 

ТБ Инвестбанк АД – Клон София – Арсеналски, офис „Вършец“ 



 

 

 49 /50 

 

Титуляр на сметката: Община Вършец, като банковите такси по превода са за сметка 

на наредителя.  

8. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова 

гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или 

частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което 

възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за 

възлагане на обществената поръчка или, че възложителят е прекратил договора 

поради виновно неизпълнение на задълженията на изпълнителя. 

9. В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или 

застраховка, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни 

срока на изпълнение на договора. 

10. При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или 

застраховка, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на 

който се представя гаранцията. 

11. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на 

изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и 

обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция 

да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

 

21. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие 

в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението. 

1. 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. 

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

това е изрично указано в съответната част на документацията.  

3. По въпроси, свързани с провеждане на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки. 

4. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка: 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на 

труд,които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на 

поръчката, както следва: 

4.1.  Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
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Национална агенция по приходите: 

– Информационен телефон на НАП – 0700 18 700; 

– Интернет адрес: http://www.nap.bg/ 

4.2. Относно задълженията, свързани с акцизи и мита: 

 Агенция „Митници”:  

– Информационен телефон на АМ - +359298594980; 

– Интернет адрес: http: www.customs.bg; 

4.3. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

– Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 

14 до 17ч.; 

– София 1000, ул.“У.Гладстон“ № 67, Телефон: 02/940 6331; 

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

4.4. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

– София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443; 

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

–  

22. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Образци на документи и проект на договор; 

Планово задание; 

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

