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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ 
НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“. 
 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. 

ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО. 
 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Участник в настоящото производство за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява съобразно 

предмета на поръчката съответно строителство, доставки и/или услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. 

2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в производството за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи 

договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този случай, ако за 

доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически 

и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

3. Участник не може да бъде отстранен от производството за възлагане на обществена 

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

в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в 

държавата членка, в която са установени. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ. 

 

 1. Съгласно чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП, 

възложителят отстранява от участие в производството участник, който: 

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

аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна. 

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

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

или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

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

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

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

1.4. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

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. 

1.6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Забележка: „Конфликт на интереси“ по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП 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. 

2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би 

могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка. 

2. При подаване на офертата липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП 

се удостоверява с декларации, изготвени съгласно Образци № № 2 и 3, като се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица или е посочил, че ще 

използва подизпълнител/и, за всяко от тези лица не следва да са налице основанията за 

отстраняване, като за целта те също представят декларациите по предходния пункт, изготвени 

съгласно Образци № № 2 и 3. Когато участникът в производството е обединение от физически 

и/или юридически лица, за всеки член на обединението също не следва да са налице 

основанията за отстраняване, като за целта всеки член на обединението също представя 

декларациите по предходния пункт, изготвени съгласно Образци № № 2 и 3. 

4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва декларираната информацията по т.1, когато това 

е необходимо за законосъобразното провеждане на производството. 

5. 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 производството. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

6. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени 

или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки. 

7. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, 

изготвена съгласно Образец № 2, се подписва от лицата, които представляват участника. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за липсата на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява. 

8. Участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, 

независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. 
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9.  Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-5 или 7 от 

ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 

56 от ЗОП, тези мерки се описват в декларация от участника. 

10. В случаите по предходната точка като доказателства за надеждността на участника се 

представят следните документи: 

10.1. 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; 

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

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

11. Възложителят отстранява от производството участник, за когото са налице 

основанията по т.1, възникнали преди или по време на производството. 

12. Предходният пункт се прилага и когато участник в процедурата е обединение от 

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

т.1. 

13. Участникът е длъжен в процеса на провеждане на производството да уведоми 

писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 

и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. 

 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

Възложителят не поставя изисквания, свързани с годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност на участника. 

 2. Икономическо и финансово състояние:  

 Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото 

състояние на участника. 

3. Технически и професионални способности: 

3.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на 

подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а 

именно: изготвяне на екологична оценка на план или програма; или оценка на въздействието 

върху околната среда на инвестиционно предложение; или еквивалентна услуга. 

3.2. Участникът следва да прилага в дейността си система за управление на качеството 

съответно по стандарт EN ISO 9001, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, 

съдържащ извършване на екологични оценки или оценки на въздействието върху околната 

среда, или еквивалентeн. 

4. При подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор 

чрез представяне на Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за 

поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно 

Образец № 1. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се 

посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация.  

5. Когато 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 Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1.  

6. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 
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могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът 

се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с 

техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Когато 

участникът е посочил в офертата си използване на подизпълнител/и, в този случай той трябва 

да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. 

7. Приложение на критериите за подбор спрямо обединение, което не е юридическо 

лице, трето лице и подизпълнител: 

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

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

7.2. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 

на които участникът се позовава на техния капацитет. 

7.3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

8. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в представения 

Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 

1, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на производството. 

9. Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от 

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

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

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

10. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени 

или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки. 

11. За доказване на съответствието с критериите за подбор участникът може да 

представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти 

или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да 

отстрани участника от производството или да откаже да сключи договор с него на основание, че 

не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се 

доказват от представеното удостоверение или сертификат. 

12. Възложителят не може да изисква участниците от други държави членки да 

преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената 

поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. 

13. Възложителят приема удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от 

органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която участникът е 

установен. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

1. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

2. Всеки участник в производството за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта, като възложителят не допуска представяне на варианти. 
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3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. В производството за възлагане на 

обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. Свързани лица 
1
 не могат да бъдат самостоятелни участници в производството. 

4. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията на 

обществената поръчка. При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

5. Офертата се изготвя на български език, като всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия. 

6. Всяка оферта трябва да съдържа: 

6.1. Опис на представените документи. 

6.2. Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 

1. 

6.3. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, 

изготвена съгласно Образец № 2. 

6.4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

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

6.6. За участник, който е обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, 

от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 

а) права и задължения на участниците в обединението; 

б) разпределение на отговорността между членовете на обединението; 

в) дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

г) уговаряне на солидарна отговорност на всички членове на обединението за 

изпълнението на договора за обществената поръчка, в това число за качественото му 

изпълнение и за допълване и/или преработване в отделни части на изпълнението, цялостно 

преработване или други съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо 

от срока, за който е създадено обединението. 

6.7. Техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, включващо и стратегия за управление на риска, изготвено 

съгласно Образец № 4. 

Забележка: Възложителят идентифицира следните основни рискове: 1. Закъснение при 

изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка; 2. Затруднения при 

осигуряване на необходимата информация за изпълнение на обществената поръчка; 3. 

Затруднена и/или неефективна комуникация между страните, имащи отношение към 

                                                 
1
 Съгласно 2, т. 45 от ДР на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на 1, т. 13 и 14 от ЗППЦ: 

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

- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

- лицата, които съвместно контролират трето лице; 

- съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта 

степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

- 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 

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

контролния орган на едно юридическо лице; или 

- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността 

на юридическо лице. 
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изпълнението на дейностите – изпълнител, възложител, изпълнител, изработващ проекта за 

общ устройствен план на община Смолян по друг договор с възложителя, РИОСВ – Смолян, 

общественост, заинтересувани специализирани органи и други трети лица. В стратегията за 

управление на риска участникът следва да анализира дефинираните от възложителя рискове, 

формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като 

за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи мерки както за предотвратяване 

на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така 

че договорът да бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, качество, 

срок и съгласно изискванията на възложителя. Участникът следва да опише предвижданията 

си за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол 

върху изпълнението на предложените мерки. При изработването на тази част от 

техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, 

чието настъпване зависи от участника и е идентифицирано от възложителя. Важно и 

съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се 

обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета 

на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5; 

г) Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6; 

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

изготвена съгласно Образец № 7. 

6.8. Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

7. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали 

на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не 

могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, 

които подлежат на оценка. 

8. Документите, свързани с участието в производството, се представят от участника, или 

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

препоръчана пратка с обратна разписка, в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: 

гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство, всеки работен ден от 08:30 часа до 

17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти за участие съгласно информацията в профила 

на купувача, респ. ако е приложимо - информацията за удължаване на първоначалния срок за 

получаване на оферти. 

 9. Документите, свързани с участието в производството, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

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

приложимо. 

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

9.3. Наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за 

които се подават документите. 

10. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

10.1. Подател на офертата. 

10.2. Номер, дата и час на получаване. 

10.3. Причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

11. При получаване на офертата върху опаковката по т.9 се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

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

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

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

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

който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на 
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лицата от списъка се завеждат в регистъра по т.10. 

14. В случаите по предходния пункт не се допуска приемане на оферти от лица, които не 

са включени в списъка. 

15. Получените офертите се предават на председателя на комисията по чл.97 от ППЗОП, 

за което се съставя протокол с данните по т.10. Протоколът се подписва от предаващото лице и 

от председателя на комисията. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение при 

подписването на договора за изпълнение на поръчката. 

2. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една 

страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му 

по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при 

недобросъвестно поведение от негова страна. 

3. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на 

договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Когато поръчката се възлага на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение 

на договора е 2 % /две на сто/ от стойността на договора. Гаранция за изпълнение се изисква и в 

случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по 

договора. 

4. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, 

внесена чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян – IBAN: BG 66 IABG 7491 

3350 0050 03, BIC код IABG BGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян, или 

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

отговорността на изпълнителя. 

5. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. Когато участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията под 

формата на парична сума или банкова гаранция, тя може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

6. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата 

гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. 

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

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

по гаранцията или титуляр на застраховката. 

8. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под 

формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: 

8.1. Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или 

на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение. 

8.2. Банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни 

след крайния срок за изпълнение на договора. 

8.3. С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане 

при първо писмено искане от община Смолян, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и 

да е от задълженията си по договора за изпълнение. 

9. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под 

формата на „застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя ”, тя трябва да е със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни 

след крайния срок за изпълнение на договора. 

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

средствата законно са престояли при него. 

11. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 
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са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят 

получените оферти. За членовете на комисията се прилагат изискванията по чл.51, ал.8–13 от 

ППЗОП. 

2. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците.  

4. В закрито заседание комисията провежда предварителен подбор, след което се 

разглеждат офертите на участниците.  

5. Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното 

състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се 

предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят 

представената информация, които обстоятелства се описват в протокол, който се изпраща на 

участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

6. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по предходния пункт 

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

могат да представят на комисията нови 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. 

7. Възможността по предходния пункт 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. 

8. След изтичането на срока по т.6 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор. 

9. При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на 

проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от 

други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или 

допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не 

могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 

10. Комисията по т.1 предлага за отстраняване от производството: 

10.1. Участник, за когото е налице някое от основанията по чл.54, ал. 1, т.1-5 или 7 от 

ЗОП.  

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

друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или приложенията към нея. 

10.3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на възложителя; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП 

10.4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

10.5. Участници, които са свързани лица. 

11. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 
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подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен 

срок от получаване на искането. 

12. Обосновката по предходния пункт може да се отнася до: 

12.1. Икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод. 

12.2. Избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

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

строителството. 

12.3. Оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите. 

12.4. Спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП. 

12.5. Възможността участникът да получи държавна помощ. 

13. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по предходния пункт, на които се позовава участникът. При 

необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може 

да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не 

са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

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

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

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 

на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 

10 от ЗОП. 

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

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

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

предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС, 

като в този случай възложителят е длъжен да уведоми Европейската комисия. 

16. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да 

предоставят на възложителя, включително от други държави членки, информация, свързана със 

законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални 

технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с 

данните по т.12. 

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

предварително обявените от възложителя условия. 

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

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

18.1. По-ниска предложена цена; 

18.2. По-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

18.3. По-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 18.1 и 18.2, 

сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

19. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с т.18 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в 

две или повече оферти. 

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

класирането на участниците. 

21. Протоколът по предходния пункт се представя на възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 
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РАЗДЕЛ VII 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВТОТО.  

СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР. 
 

1. Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора 

за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в 

което посочва и мотивите за прекратяването. 

2. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 

30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. Възложителят може да сключи договор 

със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи 

договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи 

обективни причини. 

3. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

3.1. Изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, а именно: предостави актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от производството, както и 

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

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят може да не приеме 

представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Забележка: 

Документи за удостоверяване на изискванията към личното състояние на участника, 

определен за изпълнител: 

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

б) 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 участника; 

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

съответния документ по буква „а“ и буква „б“, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

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 документите по буква „а“ и 

буква „б“, 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. 

Документи за удостоверяване на изискванията към критериите за подбор: 

а) За обстоятелствата по т.3.1 от Раздел III – списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство/а за извършената/ите услуга/и. 

б) За обстоятелствата по т.3.2 от Раздел III - Сертификат, издаден от акредитирано 

лице, удостоверяващо съответствие със съответните спецификации или стандарти – 

сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление 

на качеството. 

 Забележка: Сертификатът по настоящия пункт трябва да е издаден от независимо 

лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
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организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга 

държава членка. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този 

случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните. 

3.2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

3.3. 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. 

4. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител участник. 

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен 

с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за 

изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е 

изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили 

по време или след провеждане на производството. В случаите по чл.116, ал.1, т.6 изменение на 

договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не 

надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

ПРИЛАГАНЕ. 

 

1. За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

2. При несъответствие между настоящите правила и нормативен акт се прилагат 

правилата на действащото законодателство. 


