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ЧАСТ I. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е Кметът на Община 

Гурково. Община Гурково е с административен адрес: Република България, п.к. 6199, 

гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, тел. +359 4331 2260, факс: +359 

4331 2884, е-mail: gurkovo_obs@abv.bg. Основен адрес на възлагащия 

орган/възложителя: http://www.obshtina-gurkovo.com/. Адрес на профил на купувача: 

http://www.obshtina-gurkovo.com/results/. , лица за контакти: Д. Куртева – ст. специалист 

„Обществени поръчки и инвестиционни дейности”. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 – публично състезание, от Закона за 

обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и 

документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни 

актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, 

съобразно с предмета на поръчката. 

 

3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА  

ПОРЪЧКАТА: 

Съобразно прогнозната стойност на поръчката и разпоредбите на чл. 20, ал. 2, т. 

2 от ЗОП, Възложителят прилага правилата за възлагане на обществени поръчки на 

ниска стойност, а именно публично състезание, определени в ЗОП. 

4. ОБЕКТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 

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

от ЗОП. 

СРV код: 71521000 - Строителен надзор по време на строителство. 

 

5. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Предмет на настоящата поръчка е извършване на консултантски услуги, които 

включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор на обект: „Изпълнение на 

СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. 

Гурково, община Гурково“.  

Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно 

в част „Технически спецификации“ от документацията по настоящата обществена 

поръчка. 

Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно 

изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. 

 

6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 17 500,00 лв. 

(седемнадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС и включва всички разходи 

необходими за качествено изпълнение на поръчката. 
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Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна стойност по 

настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена за настоящата 

поръчка, се отстраняват от участие в процедурата. 

Определената прогнозна стойност по настоящата поръчка се явява максимална 

по процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в 

техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени 

дейности по обществената поръчка. 

7. ФИНАНСОВА РАМКА: 

Към датата на откриване на настоящата обществена поръчка не e осигурено 

финансиране. В този смисъл изпълнението на дейностите по договорът ще 

започнат при осигуряване на финансиране от Министерството на развитието и 

благоустрояването /МРРБ/ или други източници на финансиране. 

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки договорът с избрания 

изпълнител ще бъде сключен под условие. В този случай всяка една от страните 

може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 

тримесечен срок от сключването му. 

8. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Заплащането на цената на договора по настоящата поръчка ще се извършва 

съгласно договорните условия записани в проекто договора, съответно: 

1) плащане в размер на 80 % (осемдесет на сто) от Цената – в 30 /тридесет/ 

дневен срок след издаване на Акт обр. 15 /съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г  за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и при наличие на 

разполагаем финансов ресурс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2) окончателно плащане по Договора се извършва в срок до 30 (тридесет) дневен 

срок, след:  

1. приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване. 

2. подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от 

Договора за окончателно приемане на изпълнението по Договора; издаване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума, 

част от Цената и при наличие на разполагаем финансов ресурс от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

9.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА. 

9.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от 

стойността на договора без ДДС  

Същата може да се предостави в една от следните форми: 

- Парична сума; 

- Банкова гаранция; 

- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на  

Изпълнителя; 

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

лице – гарант. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният 

за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е  
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наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или 

титуляр на застраховката.  

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

документът за предостоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото 

сключване. 

1) Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка  

избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде предоставена под формата на 

парична сума, то тя може да се може да се внесе в брой на касата на Община Гурково 

или да се преведе по банков път по следната банкова сметка на Община Гурково: 

 Титуляр: Община Гурково  

 Банка: „ЦКБ“ АД, клон Стара Загора, офис: Гурково 

 IBAN - BG 75 CECB 9790 3363 6980 00 

 BIC – CECBBGSF 

2) Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере  

гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде 

изрично записано, че е: 

- безусловна и неотменима; 

- в полза на Община Гурково; 

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

- представя се оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

Възложителя. 

При представяне на гаранцията по един от посочените по горе начини в 

платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който 

се представя гаранцията. 

3) Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере  

да представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва 

да отговаря на следните изисквания: 

- да е сключена от застраховател, отговарящ на изискванията на чл. 12, ал. 1 от  

Кодекс за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.);  

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

процента) от цената на договора, без ДДС; 

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

Община Гурково; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

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

договора; 

- представя се оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на  

Възложителя. 

9.2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. 

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 

спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 

периода през който средствата законно са престояли при него. 
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10. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка е на територията на гр. 

Гурково, като точните параметри са подробно описани в част „Технически 

спецификации“ от документацията по настоящата обществена поръчка. 

11. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

От датата на откриване на строителната площадка до приключване на СМР, 

изготвяне на окончателен доклад до възложителя от лицето, упражняващо строителен 

надзор съгласно чл.168, ал.3 ЗУТ и въвеждане на обекта в експлоатация /издаване на 

Разрешение за ползване на обект, но за не повече от 36 месеца, считано от датата на 

сключването му. 

Протокол за откриване на строителната площадка Приложение № 2а (Наредба № 

3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), ще 

бъде подписан след потвърждение за налично финансиране от Министерството на 

регионалното развитие и благоустрояването /МРРБ/ или друг източник на финансиране 

за изпълнение на дейностите по СМР. 

Срокът за изпълнение започва да тече след получаване на Уведомително писмо 

от Възложителя към Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора. 

 

12. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

13. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПO 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: 

На посочения интернет адрес: http://www.obshtina-

gurkovo.com/rsultspr/systezanie. , Възложителят ще публикува и писмени 

разяснения по условията на процедурата. Разясненията се публикуват в профила 

на купувача в 3-дневен срок от получаване на искането.  

Искания за предоставяне на разяснения по решението, обявлението, 

документацията за обществена поръчка и описателния документ могат да се правят до 5 

(пет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко 

заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично 

упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи, на посочените в 

обявлението за възлагане на обществена поръчка и в настоящата документация: 

електронен адрес, факс номер, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на 

Възложителя. 

В дадените разяснения не се посочва лицето направило запитването. 

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с 

настоящата процедура са в писмен вид и само на Български език. 

Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод 

на Български език. Работният език за изпълнение на поръчката е български. 

 Обменът на информация между Възложителя и участника може да се 

извършва по един от следните допустими начини: 

 а) лично – срещу подпис; 

 б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 

 в) чрез куриерска служба; 

 г) по факс; 

http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/systezanie
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 д) по електронен път – по електронна поща, като изявлението се подписва с 

електронен подпис. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за електронния документ и 

електронния подпис, потвърждаване на получаването на електронно изявление не е 

необходимо, за да се смята, че е получено от адресата;  

е) чрез комбинация от тези средства. 

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел 

лице за контакти. 

Обменът на информация, чрез връчването ѝ лично срещу подпис, се извършва от 

страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. 

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

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата 

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

достоверността и поверителността на информацията. 

 

РАЗДЕЛ II. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.1. Всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица 

са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 

обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и 

предварително обявените от възложителя условия. 

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

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да 

представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

1.3. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от 

Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти го изисква на 

основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

Забележка: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП Възложителят не предвижда 

изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 

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

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

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

на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

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

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или 

участници в една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в 

част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  

(ЕЕДОП). 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

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



7 

като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на 

договора за обществената поръчка. 

1.8. 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). В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

1.9. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на 

трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 

информацията по т. 1.8. 

1.10. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална. 

1.11. 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. 

1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

1.13. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на 

забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за 

изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, 

както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 

обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

1.14. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес: 

http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/systezanie. , който представлява обособена част 

от електронна страница на община Гурково, за който е осигурена неограничен, пълен, 

безплатен и пряк достъп чрез електронни средства. 

В деня на публикуване на Решението и Обявлението в Регистъра на 

обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Гурково публикува в профила на 

http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/systezanie
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купувача, всички документи за участие в процедурата и предоставя неограничен пълен, 

безплатен и пряк достъп до тях. 

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки 

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

оферта! 

 

   2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

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

поръчка кандидат или участник, когато: 

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

престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 -

 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

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

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

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

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

или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

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

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

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

2.1.5. е установено, че: 

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

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

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

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

2.1.6. 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 трудаили 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; 

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

2.2 Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и 

за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

2.3 Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

кандидат или участник, за когото са налице обстоятелствата по  т. 2.1.3, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

2.4. Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и 

кандидат или участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто 

член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т. 2.1. 

2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на 

обстоятелства по   т. 2.1.1, и т.2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 
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2.5.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 

"а" и т.2.1. 6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг 

срок. 

Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по т. 2.1.5, 

буква "а" се включват в списък, който има информативен характер. 

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

поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим; 

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 

на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се 

прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица. 

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

регистрирано като самостоятелно юридическо лице: 

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

в състава на обединението. 

2.8.2. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай че 

участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания 

закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелствата, 

обуславящи изключенията. Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в 

случай че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител. Информацията се 

представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

3.1. Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална  

дейност:  

Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение за упражняване на 

строителен надзор или еквивалент, издадено от началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-

20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор. 

Забележки:  

* Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от 

лица, притежаващи валидно Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 

2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от 

лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията 

му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е 

установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава 

регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство. 
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Деклариране: В ЕЕДОП Част ІV: Критерии за подбор Раздел А: Годност следва 

да бъде попълнен в следната точка: 

- 2) При поръчки за услуги: 

Участниците, освен изискуемата информация, съгласно това поле в ЕЕДОП, 

следва да посочат и номера и срока на валидност на Удостоверението за извършване на 

строителен надзор. 

  Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при 

сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 ЗОП, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към 

Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада 

обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/. В случай, че 

участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен 

документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването 

на участника в съответен регистър на тази държава.  

3.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние 

Предвид изискването на чл.171, ал.1 от ЗУТ консултант, извършващ строителен 

надзор да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия 

или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, участникът, избран 

за изпълнител, следва преди сключване на договора за обществена поръчка да 

представи валидна Застраховка „Професионална отговорност”, чиято стойност покрива, 

както следва: минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен 

надзор за строежи трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ, в размер на 100 000 

лв, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. 

Деклариране: В ЕЕДОП Част ІV: Критерии за подбор Раздел Б: Икономическо и 

финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка: 

- 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на…... 

Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица и 

валидност на същата. 

Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване 

на договора на основание чл. 67, ал. 6 ЗОП, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – 

доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, в 

случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната 

национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да 

представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето 

икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 

възложителят приеме за подходящ. 

3.3. Изисквания за технически и професионални способности.  

 

Минимални изисквания: 

http://register.ksb.bg/
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Участникът следва да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга/дейност с 

предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) 

години от датата на подаване на офертата. 

Забележка: Под „реализиране на идентичен или сходен вид услуги/дейности, с 

предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се приема, изпълнена поне 

една  услуга/дейност с въведени в експлоатация обекти, свързани с извършване на 

строителен надзор в строителството по изграждане и/или реконструкция, и/или 

рехабилитация на пътна, и/или улична мрежа с асфалтова настилка.  

Деклариране: В ЕЕДОП Част ІV: Критерии за подбор Раздел В: Технически и 

професионални способности следва да бъде попълнен в следната точка: 

- 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги... 

В това поле участниците следва да посочат описание на изпълнените от тях 

услуги/дейности през определения от възложителя период с посочване на описание на 

услугите/дейностите, сумите, датите и получателите. 

 

Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване 

на договора на основание чл. 67, ал. 6 ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, 

представя доказателства удостоверяващи извършването на идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка услуги/дейности, посочвайки стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателство за извършената услуга/дейност. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква 

от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както 

и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се 

представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА: 

    Офертата не може да се предлага във варианти. 

    Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и 

указанията за участие се носи единствено от участниците. 

    Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени 

в документацията за участие; 

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

обявените от възложителя условия; 

    Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП; 

     До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си; 

     Всеки участник може да представи само една оферта; 

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

може да представя самостоятелна оферта; 

   Представените образци в документацията за участие и условията, описани в 

тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат 

напълно съобразени с тези образци; 
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   Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника, или от надлежно 

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

представляващия дружеството. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 

 2.1. Офертата се представя на български език в запечатана непрозрачна 

ОПАКОВКА от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на 

адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 

е  

приложимо; 

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

 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, 

за които се  

подават документите. 

 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. 

2.2. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци: 

а) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – попълва се Образец № 1; 

б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- попълва 

се Образец № 2; 

Указание за подготовка и подаване на електронен ЕЕДОП (е-ЕЕДОП): 

Важно! Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б.„а” от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя 

задължително в електронен вид. 

1. Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на е-ЕЕДОП за  

настоящата процедура в *.doc формат, като може да бъде изтеглен по електронен път с 

останалата документация за обществената поръчка. 

2. По отношение на подготовка на е-ЕЕДОП, след като бъде изтеглен, следва да  

бъде попълнен в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията на 

възложителя и подписан с квалифициран електронен подпис от всички задължени лица. 

Важно! Форматът, в който се предоставя подписаният документ не следва да 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

3. Възложителят приема е-ЕЕДОП само по някои от следните начини: 

а) приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие 

в процедурата. Например: дискета, компакт диск (CD R, CD R/W) – със стандартна 

файлова система ISO 9660, USB флаш и др. 

б) предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и 

подписан електронно ЕЕДОП.  

Важно! При този избран начин документът следва да е снабден задължително с 

електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на 

интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 

офертите. Като приложение към документацията следва да бъде представен документ - 

декларация, в която да се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП.  

4. Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия:  

1) Документът да е в нередактируем формат (например PDF или еквивалент). 
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2) Документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис 

със средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат. 

3) Файлът, съдържащ документът да не е заразен с вируси, както и не трябва да 

съдържа макроси или изпълним програмен код. 

4) Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст. 

Възложителят изисква попълване на раздели  А – Г с попълване на Част III: 

Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. Участникът удостоверява 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. 

1.1. В Част ІІІ „Основания за изключване“ раздел А: Основания, свързани с 

наказателни присъди: Липсата или наличието на основанията за отстраняване, 

свързани с наказателни присъди по чл.54, ал.1 от ЗОП, доколкото произтичат от чл. 

57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС и са предвидени в ЕЕДОП, а именно: 
- участие в престъпна организация (чл. 321 и 321а НК); 

- корупция (чл. 301 - 307 НК); 

- измама (чл. 209 - 213 НК); 

- терористични престъпления или престъпления, които са свързани с  

терористични дейности (чл. 108а НК, с изключение на тези, свързани с финансиране на 

тероризъм); 

- изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253, 253а или 253б НК и  

чл.108а НК - престъпление, свързано с финансиране на тероризъм) и 

- детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а -159г НК),  

При заявяването на липса на горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП за отстраняване на участника, не е необходимо изрично и подробно да бъдат 

изписани отделените състави от НК, достатъчно е участникът да маркира отговор „НЕ“, 

с попълване на информация относно това дали съответните документи (ако има такива) 

потвърждаващи заявеното от участника, са достъпни по електронен път и посочване на 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа. 

В случай че за участник е издадена присъда за някое от посочените по-горе  

престъпления, той трябва да посочи отговор „ДА", независимо че е възможно да е 

реабилитиран. В този случай се описват: 

а) фактическото и правно основание за постановяване на присъдата и дата на 

влизането й в сила; 

б) срокът на наложеното наказание. 

Чуждестранните лица посочват информация за престъпления, аналогични на 

описаните, когато са осъдени в друга държава членка или трета страна. 

1.2. В Част ІІІ, раздел Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски - Посочва се информация относно обстоятелството по 

чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, т.е. дали участникът има задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс  

Особеното тук е, че ако лицето няма такива задължения отговорът следва да е 

„Да“. Само така ще съответства на поставения въпрос „Икономическият оператор 

изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски? “ 

Участниците декларират наличието или липсата на задължения към държавата и 

общината по седалището на възложителя, както и към държавата и общината по 

седалището на съответния кандидат или участник. 

Ако отговорът на първия въпрос по-горе е „Не“, се попълват всички подробности 

във второто поле на раздела. Когато са предприети мерки за доказване на надеждност 



14 

по чл. 56 от ЗОП, те се описват в б. „ г ", а съответните доказателствени документи по 

чл. 45, ал. 2, т. 1 от ППЗОП се прилагат към ЕЕДОП: 

 /1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - 

документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 

изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;  

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;  

3. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

1.3. В Част ІІІ, раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти 

на интереси или професионално нарушение - Изискваната информация в поле 1 се 

отнася до обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП /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/; 

1.4. В Част ІІІ, раздел Г: „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка“ -  следва да бъде попълнен от участниците, тъй 

като възложителят е въвел три специфични национални основания за изключване от 

участие в поръчката, посочени  в процедурата.  

В този раздел участниците трябва да декларират следното: 

 Дали дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството – участник е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими 

изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.  

 Това поле се попълва и във връзка с липсата на Специфични 

национални основания за отстраняване съгласно ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). 

Обстоятелствата по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а – 260 от НК не 

произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, те са предвидени в националното 

законодателство и имат характер на национални основания за изключване, поради 

което декларирането им следва да се извърши в б. Г „Други основания за 

изключване….., .“ на ЕЕДОП. 

Специфични национални основания за отстраняване съгласно ЗОП (чл. 54, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП) са: Осъждания за престъпления по чл. 194 — 208 /престъпления против 

собствеността/, чл. 21За -217 /изнудване, вещно укривателство, злоупотреба на 

доверие/, чл. 219-252/престъпления против стопанството/ и чл. 254а - 260 НК 

/престъпления против данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се 

информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в 

друга държава членка или трета страна. 

        Наличие или липса на свързаност В това поле участниците следва да 

декларират и наличие или липса на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП 

между кандидати/ участници в конкретна процедура, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР 

на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

   Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 

или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; 
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         При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

  Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност. 
 

При заявяването на липса на основания за отстраняване на участника/кандидата, 

които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената 

поръчка, не е необходимо в б. Г „Други основания за изключване….,“ на ЕЕДОП, 

изрично и подробно да бъдат изписани отделените състави от НК, както и основанията 

за отстраняване, достатъчно е участникът да маркира отговор „НЕ“, с попълване на 

информация относно това дали съответните документи (ако има такива) 

потвърждаващи заявеното от участника, са достъпни по електронен път и посочване на 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа. 

Конкретното посочване на едно или друго обстоятелство е важно и се налага 

тогава, когато в ЕЕДОП е маркиран отговор „Да“ в б. „Г“, за да се установи коя от 

хипотезите, предвидени в закона, е налице. 

2.  Възложителят изисква попълване на раздели А – Г от Част ІV: 

Критерии за подбор от ЕЕДОП в приложимите полета, съгласно зададените 

минимални изисквания.  

Приложими полета, съгласно Указанията за подготовка на офертите са: Раздел 

А: Годност; Раздел Б: Икономическо и финансово състояние и Раздел В: Технически и 

професионални способности 

1.3.1. Раздел А: Годност следва да бъде попълнен в следната точка: 

- 2) При поръчки за услуги:...  

Участниците, освен изискуемата информация, съгласно това поле в ЕЕДОП, 

следва да посочат и номера и срока на валидност на Удостоверението за извършване на 

строителен надзор. 

 1.3.2. Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде 

попълнен в следната точка: 

- 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на…... 

 Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка 

„Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица и 

валидност на същата. 

1.3.3. Раздел В: Технически и професионални способности следва да бъде 

попълнен в следната точка: 

- 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за 

услуги... 

В това поле участниците следва да посочат описание на изпълнените от тях 

услуги през определения от възложителя период с посочване на описание на услугите, 

сумите, датите и получателите.  

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

4.1. лицата, които представляват участника или кандидата;  

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

или кандидата;  

4.3. 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. 

5. Лицата по т. 4.1 и 4.2 са, както следва: 
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5.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон; 

5.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

5.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

5.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

5.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

5.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 

клонът е регистриран; 

5.8. в случаите по т. 5.1 – 5.7 – и прокуристите, когато има такива;  

5.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

6. В случаите т. 5.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията 

се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България. 

7. 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 

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.  

8. В случаите по т. 7, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 

свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което 

може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

9. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и 

документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

10. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, 

който, съгласно законодателството на съответната държава, е длъжен да предоставя 

информация за тези обстоятелства служебно на възложителя 

11. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 

чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Важно: 

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 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. 
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Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата:  

1) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за  

съдимост; 

2) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – 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 от ЗОП –  

удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

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 съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, 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. 

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

в) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

Указание за подготовка: 

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 

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

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

може да докаже, че:  

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

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

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

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

Кодекса на труда. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ 

за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 
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изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 

обезщетение; 

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

3. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – документ за 

извършено плащане, или друг документ, от който да е видно, че е платил изцяло 

дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда; 

Важно: 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като 

отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението 

или нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от 

процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата. 

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 от ЗОП възможност 

за времето, определено с присъдата или акта. 

 г) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие; 

 Указание за подготовка: 

 Документът, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 

 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

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

 д) Техническо предложение - попълва се Образец № 3 за настоящата  

поръчка, за която се подава оферта, съдържащо: 

 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е  

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

 предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите  

спецификации и изискванията на възложителя да е съобразено с критериите за 

възлагане. 

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като 

минимум: 

- Описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на  

поръчката; 

- Организация на екипа, като се посочи как се разпределят отговорностите и  

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя,  

координация и съгласуване на дейностите; 

- За изпълнението на всяка дейност е показано разпределението по експерти  

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. 

  За целите на настоящото техническо предложение под „задача " се разбира 

обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 
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възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 

т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. 

- За изпълнението на всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за  

нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и начина на прилагането им, чрез  

прилагането на които е онагледен ефектът за постигане качествено изпълнение на 

поръчката. 

- Линеен график за изпълнение дейностите, които ще бъдат извършени при  

изпълнение на поръчката, включващ времетраене, последователност на всяка от 

дейностите и необходимите човешки ресурси за изпълнението на дейността. 

Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в 

което няма представена минимално изискваната от Възложителя информация 

и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга 

и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде 

отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване. 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата 

информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши 

услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, 

http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). 

 

 е) Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри": 

„Ценово предложение” - попълва се Образец № 4, в оригинал, подписано и 

подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице. 

 Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън 

плика "Предлагани ценови параметри", свързани с предлаганата цена (или части от 

нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна стойност по 

настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена за съответната 

поръчка се отстраняват от участие в процедурата. 

Определената прогнозна стойност по настоящата поръчка се явява максимална 

по процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в 

техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени 

дейности по обществената поръчка. 

 

2.5. Запечатване 

 Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се 

запечатват  по реда посочен в раздел „Изисквания към офертите“”, точка  

„Съдържание на оферта”.  

 Върху опаковката, участникът посочва: 

 

Община Гурково,  

гр. Гурково, 6199 

бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3 

 

Оферта за участие в обществена поръчка с предмет:  

http://www.az.government.bg/
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„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА 

ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА 

ГУРКОВО“. 

 

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

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

Адрес за кореспонденция: 

……………………………………………………………………… 

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

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ: 

 3.1. Всички документи трябва да са: 

 Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, 

подпис, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и 

заверката им; 

 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 

представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или 

упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално 

заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 

 Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български 

език; 

4. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 

4.1. Място и срок за подаване на оферти 

Офертите се представят в сградата на общинска администрация- Гурково, гр. 

Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, етаж 2, стая 10- деловодство. 

 Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена 

поръчка; 

 Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя; 

 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

5. ПРИЕМАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ 

5.1. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва 

входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 

регистър. 

5.2. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка 

с нарушена цялост. 

5.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите 

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

включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и 

присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат. 

5.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка 

по т. 5.3. 
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РАЗДЕЛ IV. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Оценяването и класирането на офертите на участниците, се извършва въз основа 

на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „най-ниска цена“. 

РАЗДЕЛ V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

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

от Възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

2. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата ѝ се 

отразяват в доклад. 

3. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ. Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 

писмено излага мотивите си. 

4. Комисията за разглеждане и оценка на офертите започва работа след 

получаване на представените оферти и протокола за предаване на офертите на 

председателя на комисията. 

5. Получените се отварят на датата, посочена в обявлението на обществената 

поръчка, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

9. След извършване на горните действия приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

10. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя 

протокол. 

11. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по 

т. 10 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила 

на купувача. 

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

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

да представят на комисията нов 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. 

13. Възможността по т. 12 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 

когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията 

на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 
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14. След изтичането на срока по т. 12 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

15. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 

16. 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. 

17. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се отваря.  

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

предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

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

предварително обявените от възложителя условия. 

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

класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за 

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

в профила на купувача. 

21. Процедурата завършва с решение за: 

a. определяне на изпълнител по договора за обществената поръчка;  

b. прекратяване на процедурата. 

 

 РАЗДЕЛ VI. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.  ДОГОВОР ЗА 

ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1.Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 

обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 

изпълнител: 

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

1.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

1.3. извърши съответна 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; 

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

2.1. откаже да сключи договор; 

2.2. не изпълни някое от условията по т.1, или 

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

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

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

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

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 

изпълнител. 

http://web6.ciela.net/Document/DocumentHighlighted?dbId=0&documentId=2136735703&searchedText=%D0%B7%D0%BE%D0%BF&edition=2147483647&iconId=1&stateObject=%7b%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22asc%22%7d
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Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането 

на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител в хипотезата на чл. 112, ал. 7 от ЗОП. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от 

ЗОП. 

РАЗДЕЛ VII. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

 

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

 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 

посочения период; 

 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 при посочването на съответния срок.  

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на 

Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство. 
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ЧАСТ II. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ.1, Т.12 ОТ 

ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: 

 

 „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА  

ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Гурково, 

2018 г. 
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1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

 Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на консултантски 

услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор на обект: 

„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на част от 

водопроводната мрежа в гр. Гурково, община Гурково“. 
 

2. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА 

 Строежът е четвърта група, трета категория. Изпълнителят упражнява строителен 

надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на част от 

водопроводната мрежа в гр. Гурково, община Гурково“, включващ в обхвата си 

реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 3 536,86 м., съгласно одобрен 

проект, от които: 
 

Клон 12 372,76 м 

Клон 25 148,06 м 
Клон 41 597,87 м 

Клон 42 270,96 м 

Клон 44 305,60 м 

Клон 45 281,30 м 
Клон 46 81,81 м 

Клон 47 87,56 м 

Клон 49 215,61 м 
Клон 50 214,53 м 

Клон 59 196,33 м 

Клон 63 156,03 м 
Клон 64 203,27 м 

Клон 65 109,68 м 

Клон 67 171,30 м 

Клон 68 124,22 м 
 

 

- при доказана необходимост за изменения в одобрения инвестиционен проект в  

обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.5, 6, 7 и 8 от ЗУТ, извършване 

оценка на съответствието на допълнително изработени инвестиционни проекти във 

фаза „технически проект“, съгласно изискванията на чл.142, ал. 5, ал.9, ал.10 и ал.11 от 

ЗУТ, основание за издаване на Заповед за допълване издаденото разрешение за строеж; 

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на строежа  

(чл.168 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните 

подзаконови нормативни актове, вкл. съставяне актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне 

на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на приемните 

изпитвания; 

- осигуряване дейностите по безопасност и здраве, съгласно чл. 11 от Наредба №  

2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи; 

- контрол на строителните продукти по чл.169а, ал.1 от ЗУТ; 

- окомплектова екзекутивна документация, отразяваща несъществените  

отклонения от съгласуваните проекти, съгласно изискванията на чл.175 от ЗУТ и 

кадастрално заснемане на строежа като предоставя данните на службата по геодезия, 

картография и кадастър. 



 3 

Изпълнителят изготвя технически паспорт на строежа съгласно изискванията на 

чл. 176»а», чл.176 »б» и чл.176 »в» от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 

от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; 

Приема качеството и количеството на извършените СМР, съставя и подписва 

протоколи за измерване и Актове за установяване на действително извършените 

работи, подлежащи на заплащане. 

 

3. ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА  

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. 

1. Консултантът, упражняващ строителен надзор носи отговорност за дейностите,  

регламентирани в чл.168, ал.1 ЗУТ. 

2. Консултантът изпълнява всички други задължения, посочени в чл.168, ал. З до  

ал.7 вкл. от ЗУТ и тези произтичащи от чл.178 от ЗУТ. 

3. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно  

изискванията на ЗУТ, в т.ч.: по чл. 168, ал. 3, 4, 5 и 6, чл. 175, ал. 1, 2 и 5, чл. 176, ал. 1 и 

чл. 177, ал. 2 от ЗУТ, в т.ч: 

- Да осигури сключване на окончателни договори с експлоатационните дружества  

за присъединяване на строежа към мрежите на техническата инфраструктура и 

документ от Агенцията по кадастър; 

- Да участва при изготвянето на екзекутивната документация на строежа; 

- Да не допуска съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по  

време на строителството на строежа, а при необходимост от такива да разработи 

процедура и извърши необходимото за спазване на разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от 

ЗУТ; 

- Да извършва контрол по качеството на влаганите материали и качеството на  

извършваните строителни и монтажни работи, в съответствие с изискванията към 

строежите по чл.169, чл. 169а и чл. 170 от ЗУТ. Приема качеството и количеството на 

извършените СМР, съставя и подписва протоколи за измерване и Актове за 

установяване на действително извършените работи, подлежащи на заплащане; 

- При необходимост от извършване на оценка съответствието на инвестиционните  

проекти със съществените изисквания на строежите, консултантът изготвя оценката в 

обхвата по  чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; 

- При необходимост да извърши оценка за съответствие на част „Конструктивна"  

на инвестиционните проекти във фаза работен проект по чл.142, ал.10 от ЗУТ; 

- При необходимост да извърши оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от  

ЗУТ на инвестиционните проекти във фаза работен проект спазвайки изискването на 

чл.142, ал.11 от ЗУТ. 

- Да извърши кадастрално заснемане на обекта по чл.52 от Закона за кадастъра и  

имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на 

лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър; 

- Да се извърши паспортизация на обекта, съгласно нормативно заложените  

изисквания и отговорности. 

- След приключване на СМР, комплексните изпитания и установяване годността  

за приемане на строежа изготвя окончателен доклад в обем и съдържание, съгласно § 3. 

(1) и (2) (Изм.ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) от Наредба № 2 от 31 юли 

2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

 



 4 

Права, задължения и изисквания към изпълнението на услугата, са 

съгласно ЗУТ и Действащото в страната законодателство, към момента на 

изпълнението. 

Изпълнителя носи отговорност за: 

 законосъобразно започване на строежа; 

 пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на  

строителството; 

 изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и  

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

 спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в  

строителството; 

 недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството; 

 годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

 оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

 подписване на всички актове и протоколи по време на строителството,  

необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за 

законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството 

След приключване на строително-монтажните работи изпълнителят, 

упражняващ строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. 

При изпълнение на възложеното, изпълнителят съобразява дейността си по 

изпълнението с действащото към момента на извършване на услугата законодателство, 

включително съставя и 

изготвя документи, вменени като задължение на осъществяващия строителния надзор 

след промени в нормативната база, последващи сключването на договора за възлагане 

на обществената поръчка. 

При промени в законодателството, регламентиращо дейността, обект на 

настоящата обществена поръчка, изпълнителят съобразява дейността си със новите 

изисквания, стандарти, задължения и др. подобни, без да е нужно допълнително 

възлагане от страна на възложителя и без допълнително заплащане. 

Въвеждането в експлоатация на строежа следва да се проведе в съответствие с 

изискванията на и. 177 от ЗУТ и категориите на обектите, определени според Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете строежи и Разрешението за строеж. 

Изпълнителят се задължава: 

 да изпълнява задълженията си съгласно ЗУТ, които продължават до въвеждане  

на съответния обект в експлоатация; 

 да работи с технически правоспособни лица, съгласно ЗУТ; 

 да следи за законосъобразно започване на строежа; 

 да следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на  

строителството; 

 да следи изпълнението на строежите да бъде в съответствие с одобрените  

инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ; 

 да гарантира, че всеки разход, за който строителят по договора за строителство  

иска заплащане е действително извършен и е необходим; 

 да контролира спазването на условията за безопасност съгласно, проекта за  

организация на строителството; 

 да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на  

труд в строителството; 

 да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на  

строителството; 
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 да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че  

строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация; 

 да осъществява контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при  

упражняване на строителен надзор; 

 да следи за документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа,  

като редуването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните 

работи Подлежащи на закриване, актове за приемане и предаване на строителни и 

монтажни работи и други; 

 да вписва в заповедната книга на строежа предписанията, които дава и които са  

свързани с изпълнението на строежа; 

 да следи за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация,  

постигането на проектните критерии и за едногодишния изпитателен период на цялото 

съоръжение; 

 да изпълнява координация на строителния процес до въвеждането на строежа в  

експлоатация; 

 да подпомага и сътрудничи при подготвянето на всякакви обществени кампании  

или медийни изяви; 

 да изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес,  

съгласно Наредба №1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството 

(обн. ДВ. бр. 36 от 04.05.2007 г.); 

 да завери заповедната книга на строежа и уведоми писмено в законовия срок  

възложителя, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за 

национален строителен контрол; 

 да участва в съставянето и подписва всички актовете и протоколи по време на  

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 

безопасност и за законосъобразното им изпълнение, съгласно нормативната уредба; 

 да се води, при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3, от данни  

от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен 

акт, от договорите за проектирането и строителство и от констатациите при 

задължителни проверки, огледи и измервания на място; 

 да съставя актовете и протоколите по Наредба № 3 непосредствено след  

извършените проверки, огледи и измервания на място; 

 да осигури подписването на актовете и протоколите по Наредба № 3 от  

технически правоспособните физически лица от екипа си, които са определени за 

надзор на строежа по съответните проектни части; 

 да осигури подписването и подпечатването на актовете и протоколите от  

управителя/ръководителя на екипа на Строителя или от изрично упълномощено с 

нотариално пълномощно от него лице, тогава, когато е предвидено, че съответния акт 

или протокол ще се съставят от технически правоспособните физически лица от екипа 

му, а не от Строителя; 

 да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на  

строителството; 

 да прилага чл.170 от ЗУТ за документиране обстоятелствата свързани със  

строежа; 

 да съблюдава и спазва сроковете за уведомяване на общинските или други  

органи, за изпращане или за издаване на актове или протоколи, съобразно Наредба №3 

и ЗУТ; 

 да решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между  

участниците строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба 

по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 
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2 от ЗУТ в етапа на изпълнение строежа, като решението му е задължително за 

строителя и техническия ръководител на строежа; 

 да състави протокол за установените съществени отклонения от строителните  

книжа; 

 да спре строителството със заповед при констатирани съществени отклонения от  

строителните книжа, както и да разрешава с писмена заповед продължаването на 

строителството след отстраняване на причините, наложили спирането; 

 да вписва в заповедната книга на строежа решенията, указанията и заповедите 

си  

и да изисква незабавното им изпълнение; 

 да уведоми Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК)  

при нарушаване на техническите правила и нормативи в тридневен (3-дневен) срок от 

установяване на нарушението; 

 да завери екзекутивната документация тогава, когато същата се изготвя съгласно  

ЗУТ; 

 да състави техническия паспорт на строежа, на основание чл. 176а от ЗУТ и  

Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ. бр. 7 от 

23.01.2007 г.), преди да се въведе строежа в експлоатация от компетентния орган; 

 да изготви след приключване на строително-монтажните работи “Окончателен  

доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 

2; 

 да представи на възложителя “Окончателен доклад на лицето, упражняващо  

строителен надзор” с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на 

специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с 

нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа; 

 да участва в работата на приемателна комисия, назначена за установяване  

годността за ползване на строежа и да подпише съставения от председателя на тази 

комисия протокол; 

 да се съобрази в своята работа с изискванията, съгласно Наредба № 4 от 1 юли  

2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, 

издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството; 

 да притежава сключена застраховка "Професионална отговорност”, която да е с  

валидност до приключване и приемане на работите по договора/ите за строителство; 

 да обезпечи постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните  

части в зависимост от изпълняваните строително - монтажни работи; 

 да има организация и програма за работа, необходима за осигуряване на  

качествен строителен надзор. 

При издаване на технически паспорт на обекта изпълнителят следва да: 

 изготви технически паспорт на строежа в задължителен обхват, съгласно ДВ  

бр.7 от 2007 г. във връзка с влизане в сила на Наредба № 5 от 28.12.2006г. към ЗУТ за 

задължителна паспортизация на всички видове строежи; 

 Техническия паспорт да се съставя за целия строеж, като се съблюдават  

действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с 

нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 ЗУТ се 

документират в табличен вид. 

Окончателният доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ трябва да бъде съставен и 

подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя на 

фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на 

строежа по съответните части, докладът съдържа задължително оценка за изпълнението 
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на следните условия: 

1) законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените  

проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и 

съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване; 

2) пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на  

строителството; 

3) свързване с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура; 

4) изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 

5) вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените  

изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ; 

6) липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в  

строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 

одобрените проекти; 

7) годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 

8) изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към  

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива; 

9) изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила  

административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са 

необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие 

10) Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване  

на мерките и условията от тези актове в проекта; 

11) изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне  

на отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и 

дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, 

включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за 

оползотворяване и рециклиране. 

В доклада се вписват: 

1) основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и  

дата на удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения 

списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице 

или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява; 

2) всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи,  

дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение 

на съответен вид строителни и монтажни работи); 

3) договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на  

техническата инфраструктура; 

4) издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и  

имуществени санкции, ако ама такива. 

Взаимодействие с участниците в строителния процес. 

При изпълнението на строителството на строежа Възложителят ще осигури 

авторски надзор на отговорните проектанти на обектите и строителен надзор, който ще 

изпълнява функциите по настоящата обществена поръчка. 

Взаимодействието на Изпълнителя на СМР с Възложителя и проектантите ще се 

осъществява чрез строителния надзор, който ще преценява по целесъобразност и 

според нормативните изисквания кога даден проблем може да се реши от него, или е 

необходимо да се ангажира проектант. 

При откриване на строителната площадка, строителния надзор трябва да предаде 

на Изпълнителя на СМР неговите процедури за управление на строителния процес, вкл. 

и образци на документи. 
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При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и проектантите, 

проблемът ще се решава от строителния надзор. При всички случаи на разногласие 

между Изпълнителя на СМР и строителния надзор, проблемът ще се отнася за 

решаване от Възложителя. 

Изпълнителят на СМР ще организира в основната си база за строежа оперативки 

за проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представители на 

строителния надзор и Възложителя. Строителния надзор следва да свиква месечни 

работни съвещания по проекта, на които Изпълнителят на СМР ще осигурява 

присъствие на своите отговорни и компетентни представители (технически 

ръководител на строежа и, когато е необходимо, технически ръководители на 

определени участъци). Съвещанията ще се свикват в основната база на Изпълнителя на 

СМР. 
 



 
1 

 

ЧАСТ III.  

 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГИ 
 

№ .........../…………2018 г. 

 

 

Днес, ...........2018 г., в гр. Гурково, между: 

 

Община Гурково, със седалище и адрес на управление: гр. Гурково, общ. Гурково, 

обл. Стара Загора, бул. "Княз Александър Батенберг" № 3 , ЕИК: 123092756 и № по 

ДДС: BG123092756, представлявана от Иван Славов Иванов в качеството на Кмет на 

община Гурково и Надка Денкова Михалева в качеството си на Гл. счетоводител на 

община Гурково, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

[Наименование на изпълнителя],  

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и 

адрес на управление на изпълнителя] , 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 

код и ДДС номер […] 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в 

качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], 

[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или 

лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

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

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. …. от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение 

№……………... на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 

поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА 

НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА 

ГУРКОВО“,  се сключи този договор за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор, услугите, свързани с упражняването на 

строителен надзор при извършване на строително монтажни работи за реконструкция и 

подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Гурково, община Гурково, по смисъла 

на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото 

приложение, наричани за краткост „Услугите“. 

 



 
2 

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

Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 

към този Договор и представляващи неразделна част от него. 

 

Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в 

срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 

 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан от Страните и е със срок 

на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за 

не повече от 5 (пет) години, считано от датата на сключването му. 

Чл. 5. (1) Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва: 

1. Срокът на изпълнение на поръчката е за целия период на изпълнение на  

СМР, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване.  

2. Срокът на изпълнение започва след осигуряване на финансиране от  

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неговото изпълнение, удостоверено с уведомително 

писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получено от ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) Настоящият договор се сключва, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като към 

момента на подписването му  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил финансиране. 

Договорът е с отложено изпълнение. 

(3) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила 

и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

при други условията предвидени в чл. 116 от ЗОП. 

(4) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за 

удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с 

документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили 

удължаването на срока. 

(5) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след 

изтичане на тримесечен срок от сключването му 

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара 

Загора. 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

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

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

и ……… (…………) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съставляващо Приложение № 3. 

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

Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или 

на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите 

подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е 

други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(3) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за 

местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на 

задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу 

представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на 

месеца, в който са извършени 

(4) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за отделните дейности, свързани с изпълнението 

на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цените са 

крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна освен в 

случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, 

както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, 

изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.  

В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, 

Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно 

определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително 

споразумение. 

   

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 

следва: 

(1) плащане в размер на 80 % (осемдесет на сто) от Цената – в 30 /тридесет/ дневен срок 

след издаване на Акт обр. 15 /съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г  за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството и при наличие на разполагаем 

финансов ресурс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) окончателно плащане по Договора се извършва в срок до 30 (тридесет) дневен срок, 

след:  

1. приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване. 

2. подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от 

Договора за окончателно приемане на изпълнението по Договора; издаване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума, 

част от Цената и при наличие на разполагаем финансов ресурс от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 

документи: 

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

подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и 

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

представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10 

(десет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

условията по ал. 1. 

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 
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(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени. 

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

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

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 

част от Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко 

на подизпълнителя. 

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

искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването 

му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 

като недължими (ако е приложимо). 

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

спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 

(десет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа (ако е 

приложимо). 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 12. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 

Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 – 11 от 

договора; 

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

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

и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. да ползва необходимата му информация, свързана с дейността по договора и да 

изисква, в разумен срок, предоставянето на допълнителна информация, необходима за 

изпълнението на задълженията му по настоящия договор. 

4. да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите 

участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и 

заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга. Възражения срещу 

предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителния надзор, могат да се правят в 3 -

дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до 

произнасянето им строителството се спира. 

5. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и 

норми, а в 3 - дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК, 

както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и  

нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, 

посочени от него или други контролни органи.  
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6. при неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на 

констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на 

съответната ДНСК. 

7. да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните 

СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите 

строителни материали, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

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

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

2. да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

известие за това; 

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

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

да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

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

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

в чл. 30 от Договора;   

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

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7. да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на 

договора поради непредвидени обстоятелства; 

8. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в 

изпълнението на дейностите за своя сметка; 

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

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ако е приложимо); 

10. да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е 

приложимо); 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение 

или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП (ако е приложимо). 

12. да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за Обекта, в 

съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации, 

техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите 

изисквания за изпълнение Договора и въвеждане на Обекта в експлоатация, чрез 

квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части.  

13. В изпълнение на тези задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за:  

13.1. законосъобразното започване, изпълнение и завършване на  

строежа; 

13.2. извършване на всички необходими подготвителни работи на  

строителната площадка преди започване на СМР, изграждане на временно осветление  

на площадка, временна сигнализация, организация на охрана и контрол на достъпа и 

др.; 

13.3. качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените  

инвестиционни проекти, съгласно изискванията на БДС и всички технически  

нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, 

както и съгласно нормативните актове на българското законодателство и правото на 

европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този договор, като не се 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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допускат изменения по време на СМР, освен ако промяната не е изрично съгласувана с 

възложителя и разрешена по съответния ред;  

13.4. качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с  

нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в 

инвестиционните проекти изисквания. в изпълнение на това задължение изпълнителят 

изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от 

строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува 

предварително с възложителя;  

13.5. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и  

подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за 

оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно 

изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; 

13.6. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл.  

225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

13.7. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и  

безопасни условия на труд в строителството, както и относно специфичните изисквания 

към определени видове строежи, ако за обекта има такива; 

13.8. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

13.9. правилното водене на заповедната книга на строежа; 

14. след приключване на СМР, да изготви и подпише окончателен доклад по чл.168, 

ал.6 от ЗУТ и §3 на др от Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството;  

15. писмено да информира възложителя за хода на строителството и изпълнението на 

възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и 

необходимостта от съответни разпореждания от страна на възложителя; 

16. да извърши от името на възложителя необходимите действия за въвеждане на 

обекта в експлоатация до получаване на разрешение за ползване. 

17. в срок до 20 (двадесет) дни след издаване на последния документ от 

специализираните държавни контролни органи, при изтичане срока за изпълнението 

или при прекратяването на този договор изпълнителят трябва да предостави на 

възложителя всички документи свързани с извършваните от него дейности по този 

договор или са му предоставени във връзка със строителството на обекта; 

18. да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди, 

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

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията 

си за срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171, 172 и 173 от 

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

строителството; 

19. изпълнителят носи отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на 

другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

15.1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

15.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. 

да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, 
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или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на 

Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

15.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него разработки или съответна част от тях; 

15.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от 

разработките, в съответствие с уговореното в чл. 18 от Договора; 

15.5. да не приеме някои от разработките в съответствие с уговореното в чл. 18 от 

Договора; 

15.6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на дейности по 

изпълнението на предмета на договора, в случаите, когато същото е непълно или не 

съответства като съдържание или качество на Техническите спецификации; 

15.7. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде извършеното; 

15.8. да изисква всякаква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с предмета на 

настоящия договор. 

15.9. да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на 

този Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно 

извършваните СМР, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това да пречи 

на оперативната му дейност; 

15.10. при необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за 

извършените строителните работи в Обекта; 

15.11. да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде 

установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора 

 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

16.1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

16.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор; 

16.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на 

относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

16.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл. 30 от Договора; 

16.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 

Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това. 

16.6. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително на персонала, който ще 

осъществява строителния надзор, и/или на членовете на ръководния състав, които ще 

отговарят за изпълнението до Обекта, както и до оперативната информация за 

извършване на СМР; 

16.7. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението 

на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, 

необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни 

или местни органи, както и да оказва административно съдействие при необходимост 

за изпълнение предмета на Договора; 

16.8. да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за 

удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на Обекта в експлоатация; 

да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от 

специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на 

строежа. 
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ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 17. Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за 

приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните. 

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на разработките в определен от него срок, 

като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 

отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 

извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от 

Страните в срок до 5 (пет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от 

Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в 

изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се 

определя подходящ срок за отстраняването им. 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 19. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от 

Цената на съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) 

от Стойността на Договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тази неустойка при 

липса на разполагаем финансов ресурс. 

Чл. 20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 

отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи  

допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на 

услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора. 

Чл. 21. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на 

Договора. 

Чл. 22. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) 

дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; 
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6. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 3-дневно предизвестие, без дължими 

неустойки и обезщетение и без необходимост от допълнителна обосновка.  

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните. 

Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 

писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 

подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 

неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 

Страна. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало 

да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, 

без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 

Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 

последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 

споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на 

клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за  

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,  

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение 

на Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 

предмета на Договора. 

Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

 

Чл. 28. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 

дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 

понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

 

Спазване на приложими норми  
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Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители (ако е приложимо), са длъжни да спазва всички приложими 

нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на 

Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване 

на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

Конфиденциалност  

 

Чл. 30. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 

да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна 

при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).  

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 

търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, 

изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или 

дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, 

включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални 

клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни 

въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, 

спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, 

софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или 

записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или 

съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 

наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 

сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

 

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 

данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 

съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

 

Авторски права 

 

Чл. 32. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 

всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 

изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 

който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че 

трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 

изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, 

въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при 

изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В 

случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 

пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка 

с изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на 

авторски права на трети лица. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

 

Чл. 33. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания 

по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или 

залагани съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

 

Чл. 34. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 

изискванията и ограниченията на ЗОП. 

 

Непреодолима сила 

 

Чл. 35. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 

смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.  
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(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 

доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната 

връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното 

времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 

непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 

сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

 

Чл. 36. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки 

се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, 

без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или 

на Договора като цяло. 

  

Уведомления 

 

Чл. 37. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 

по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
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3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 

това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език (при ИЗПЪЛНИТЕЛ, които е чуждестранно лице) 

Чл. 38. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на 

несъответствия, водещ е българският език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 

отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, 

ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или 

служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Приложимо право 

Чл. 39. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 

Чл. 40. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 

се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще 

се отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

Екземпляри 

Чл. 41. Този Договор се състои от … (….) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 

 

Приложения: 

Чл. 42. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

         /.........................../  

ИВАН ИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

НАДКА МИХАЛЕВА 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ     
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