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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: K-2422/12.09.2019 г. 

  

 Възложител: Община Гурково 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 694 

Адрес: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3 

Лице за контакт : Румяна Драганова 

Телефон: +35943312260 

E-mail: obs_gurkovo@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО” ПО 

ПРСР 2014-2020 Г.” 
 

 
Кратко описание: Пълната информация  относно  обхвата,  обема  и  техническите 

изисквания към  изпълнението  на   обществената  поръчка   е  описана   и   

регламентирана   в „Техническата  спецификация“,  както  и  в  инвестиционните  

проекти , неразделна част от документацията за участие. 

  

Място на извършване: село Паничерево и село Конаре, община Гурково, област Стара Загора 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 94 890,60 лева 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: 1 
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Наименование: „Изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка в с. 

Паничерево, ПИ 22767.501.663 по КК на с. Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. 

Паничерево, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.”. 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 62 863,29 лева 
 

 

Номер на обособената позиция: 2 

 
Наименование: „Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в 

УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м,  по 

кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково,  по ПРСР 2014-2020 г.” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 32 027,31 лева 
 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 

Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване 

на участниците. 

1.1. от участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е 

налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7 от 

Закона за обществените поръчки, а именно: 

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

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 

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

1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по 

т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

1.1.3. 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 съгласно законодателството на държавата, в 

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

компетентен орган.Това обстоятелство не се прилага, 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. 

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

1.1.5. 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 

1.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. (§1, 

т.21 от ЗОП:„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови 

служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в 

подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който  може  да води до  облага по смисъла на чл.  54 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
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/Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или 

акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или 

услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или 

почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание 

за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, 

санкция или друго неблагоприятно събитие./) 

Важно! При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 

същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.  

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

кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

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

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 

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

документите, удостоверяващи правосубектността му. 

При ЮЛ лицата, които представляват участника, лицата членове на управителни и 

надзорни органи на участника, са, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници по 

чл. 105 от Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 1 и ал 2 

от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата 

по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и 244, ал. 

1 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

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

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

клонът е регистриран 

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

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

9. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за 

лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно 

законодателството надържавата, в която са установени; 

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава 

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

Република България, съответно територията на държавата, в която са установени. 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на 

обединението. 

1.1.7. Специфични национални основания за отстраняване, които не 

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

законодателство и имат характер на национални основания за изключване. 

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания 

за изключване: 

1.1.8.1. Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от 
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Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.), освен ако не е 

налице изключението по чл. 4 от същия закон. 

Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП 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. 

Забележка: 

Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се прилагат, 

когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на 

регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на 

Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба 

на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на 

правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за 

емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на 

многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и 

действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния 

специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели 

на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е 

българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна 

система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения; 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните 

поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която 

Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до 

пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за 

които се прилага споразумението; 

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно 

Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на 

отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение  за отвъдморско 

асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни 
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собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за 

които се прилага решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения 

по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска 

организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели 

на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 

икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 

търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

1.1.8.2. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран, за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат 

характер на национални /специфични/ основания за изключване /тези основания  за 

изключване не се съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а само в 

нашето национално законодателство. Това са осъждания за престъпления по: чл. 194 

— 208 /престъпления против собствеността/, чл. 21За -217 /изнудване, вещно 

укриветелство, 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. 

1.1.8.3. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на  ЗОП 

между кандидати/ участници в конкретна процедура. 

Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни 

участници в настоящата обществена поръчка. 

Забележка: 

Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

„свързани лица” са: 

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

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

контролират трето лице; 

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

до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа „контрол” е налице, когато едно лице: 

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

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

или друго юридическо лице; или 

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

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 
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в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

 
Забележка: 

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

придобитото имущество: 

Чл. 69. (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в 

продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да 

представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в 

която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани 

с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е 

управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от 

длъжност. 

ВАЖНО!!! 

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелстово по чл. 54, ал.1 или 

чл.101, ал. 11 от ЗОП (в случай че се окажат свързани лица с друг участник в 

настоящата поръчка). 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията 

строеж, в която попада обекта на поръчката   

- За обособена позиция № 1 : I-ва група, IV-та категория; 

- За обособена позиция № 2 : I-ва група, V-та категория; 

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 

регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 

регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 

строителство съобразно разпределението на участието на лицата при 

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

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото 

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

Деклариране: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за 

подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

(образец 

№2), Раздел А:„Годност“. Участниците посочват групата и категорията на 

строителните обекти, за които са вписани в Централния професионален регистър 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество. 

При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за 1.1.8.4
. 
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на строителя, както издател и номера на Удостоверението за вписване. 

 

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. 
 

 

 
Икономическо и финансово състояние: възложителят не поставя изисквания. 
 

  

Технически и професионални способности:  

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с 

предмета на поръчката. 

Забележка: Под „дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ 

следва да се разбира: 

 извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или  

основен ремонт на спортни и/или детски площадка за игра, както и благоустрояване 

и/или паркоустрояване на обществени места. 

  Под обществени места се разбира общодостъпни за всички желаещи лица места, 

като териториите към заведения за хранене, към търговски обекти, към спортни или 

развлекателни обекти, към кина, театри, стадиони, зали, зони за разходки и отдих, 

паркове, обществени градини и др. подобни.  

 

Деклариране: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – Списък на строителството, 

идентично или сходно с предмета на поръчката. 

 

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

договора на основание чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът избран за изпълнител следва да 

представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, включващи стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания 
 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

http://register.ksb.bg/)
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[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)27.09.2019 г.                   Час: (чч:мм) 17:00 

.  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 30.03.2020 г.                 Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 30.09.2019 г.                 Час: 10:30 часа 

 

 
Място на отваряне на офертите: сградата на общинска администрация- Гурково, гр. Гурково, 

бул. Княз Александър Батенберг“ № 3, етаж 2, стая 6. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: проект № BG06RDNP001-7.007-0086 

„Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ по 

ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 

г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР.                
 

  

 
 

 Друга информация: Финансиране. Обществената поръчка ще се финансира по проект: 

„Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“, 

съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 от 08.05.2019 г. за 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 година в размер на 90 015,60 
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/деветдесет хиляди петнадесет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС и средства осигурени 

от бюджета на община Гурково в размер на 4 875,00 /четири хиляди осемстотин 

седемдесет и пет/ лева без ДДС. 

 

Схема на плащане: Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева  

съгласно договорните условия по следната схема: 

1.1.1. Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от цената по чл. 6, ал. 1, т.1 

от проекта на договор – Образец № 4-1 и 4-2 и се извършва в срок от 30 (тридесет) дни,  

след датата на последното по време действие: 

- съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената 

поръчка и сключения договор; 

- получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от Държавен фонд 

„Земеделие“ – РА по Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 от 

08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Изграждане на спортни 

съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“; 

- представяне от Изпълнителя на Възложителя на гаранция за авансово 

предоставени средства; 

- издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за 

дължимата сума/част от цената; 

1.1.2. Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално  

- извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече 

от одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия 

договор, съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 от 

08.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Изграждане на спортни 

съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ е дължимо в срок от 30 

(тридесет) календарни дни, след датата на последното по време действие: 

- приемане на строежа и  издаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация; 

- одобряване размера на окончателното плащане по ДБФП след извършване на 

всички проверки, осигуряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на финансови средства или 

получаване  на окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА; и 

- издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за 

дължимата сума/част от цената. 

При окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада от одобрената по съответния 

протокол стойност за действително извършените СМР остатъка от авансовото плащане. 

Останалите условия относно финансиране и начин на плащане са разписани в 

проекта на договор  - Образец № 4-1 и 4-2 - неразделна част от документацията по 

настоящата 

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 12.09.2019 г. 

 

 Възложител /П.П./ 
Трите имена: Иван Славов Иванов 

Длъжност: Кмет на община Гурково 

 Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


