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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: [8] 

  

 Възложител: [Кмет на община Смолян] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00092] 

Адрес: [гр. Смолян 4700, бул. България № 12] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в 

дирекция ПНО в община Смолян] 

Телефон: [0301 67610] 

E-mail: [obshtina_smolyan@abv.bg] 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[X] Услуги 

 

Предмет на поръчката: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“,  

чието изпълнение е разделено на 12 /дванадесет/ обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И 
„Б”“. 

Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 
АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН БЛОК 22“. 

Обособена позиция № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК  „ДАП““. 
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Обособена позиция № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В““. 

Обособена позиция № 5: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК  „СТРОИТЕЛ 3““. 
Обособена позиция № 6: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 
АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50“. 

Обособена позиция № 7: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 
АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН БЛОК  № 2“. 

Обособена позиция № 8: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2““. 

Обособена позиция № 9: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5“. 

Обособена позиция № 10: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“. 
Обособена позиция № 11: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2“. 
Обособена позиция № 12: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН 
АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА““]. 

 
Кратко описание: [По всяка обособена позиция изпълнителя упражнява строителен надзор по 
смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ при изпълнението на строителни работи за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на многофамилната жилищна сграда по обособената 

позиция, в съответствие с впоследствие изготвения и одобрен за нея инвестиционен проект, 
техническото задание, техническата оферта, договора за строителството и останалите изисквания 

съгласно договора за изпълнение на обособената позиция и въвеждане в експлоатация чрез 

квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, в това число: 
упражнява строителен надзор в задължителния обхват по чл.168, ал.1 от ЗУТ, съставя и подписва 

всички актове и протоколи по време на строителството, упражнява функциите на координатор 

по безопасност и здраве, осъществява проверка и контрол на доставените и влагани строителни 

продукти, контролира качеството на извършваните строителни работи, изготвя окончателен 
доклад, съставя технически паспорт, извършва необходимите действия за въвеждане в 

експлоатация. Обхватът на изпълнението е подробно описан в проекта на договор и 

приложенията към него. Строителството е насочено към въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност и обновяване на многофамилната жилищна сграда по всяка обособена позиция, като 

строителните работи по всяка сграда най-общо включват: топлинно изолиране на външни стени, 

подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на подове, подмяна на 

осветителни тела в общите части и изпълнение на други строителни работи, съпътстващи 
предписаните енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са 

необходими за цялостното им изпълнение]. 
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Място на извършване: [Настоящата обществена поръчка касае изпълнение на дейности на 

територията на гр. Смолян. Някои от дейностите задължително се извършват по 

местоизпълнението на строежа по съответната обособената позиция, посочено по-горе, а други 
дейности могат да се извършват в офиса и/или друго място на изпълнителя и/или трети лица, ако 

това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение]. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [54 934.08] 

 

 

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

 

Офертите могат да бъдат подавани за няколко обособени позиции, а именно:  

Максимален брой обособени позиции: 2 /две/. 

 

 Номер на обособената позиция: [ 1 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК 

„ОРФЕЙ 3“, ВХОДОВЕ „А” И „Б”“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [8 920.20] 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: [ 2 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, ЖИЛИЩЕН 

БЛОК 22“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4 149.12] 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Номер на обособената позиция: [ 3 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН 

БЛОК  „ДАП“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4 299.42] 
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Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: [ 4 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8, 

ВХОДОВЕ „А“, „Б“ И „В“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [6 383.16] 
 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 

Номер на обособената позиция: [ 5 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:  ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК  

„СТРОИТЕЛ 3““] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [6 061.52] 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: [ 6 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ 

№ 14, БЛОК 50“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [6 854.90] 
 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: [ 7 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН 

БЛОК  № 2“] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4 926.60] 
 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 

Номер на обособената позиция: [ 8 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК 

„ОРФЕЙ 2““] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [3 758.80] 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: [ 9 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2 173.00] 

 
Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 

Номер на обособената позиция: [ 10 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [3 674.70] 
 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: [ 11 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 

№ 2“] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1 676.00] 
 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 

Номер на обособената позиция: [ 12 ] 

  

Наименование: [„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК 

„КИТКА““] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2 056.66] 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на 
обособената позиция, се отстранява от участие в производството. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо) – важат за всички 
обособени позиции: 

в т.ч.: 

 

Изисквания за личното състояние – отнасят се за всички обособени позиции:  

[1. Съгласно чл.54, ал.1 и чл.192, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в 

производството участник, когато: 
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; 
1.2. Е осъден с влязла в сила присъда 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 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в 

сила акт на компетентен орган. 
Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.5 от ЗОП основанието за отстраняване 

по настоящия пункт не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. 

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 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 участникът е установен; 

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

Забележка: По смисъла на §2, т.21 от ДР на 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 
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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. 

2. При подаване на офертата липсата на обстоятелствата по т.1 /обстоятелствата по чл.54, 
ал.1 от ЗОП/ се удостоверява с декларации, изготвени съгласно Образци № № 2 и 3. В тях 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. 

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, което не е 

юридическо лице, за всеки от участниците в обединението също не следва да са налице 
основанията за отстраняване, като за целта всеки участник в обединението също представя 

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

4. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите 
представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

представените декларации по т.2, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

производството. 
5. 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.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява. 

6. Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 
дейността си, както и списък на всички задължени лица по предходния пункт независимо от 

наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат. 

7.  Надеждност на участника: 

7.1. Участник, за когото са налице основания по т.1, 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 е: 

а) погасил задълженията си по т.1.3, включително начислените лихви и/или глоби или че 
те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
в) 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; 

г) е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от Кодекса на 
труда. 

7.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

а) по отношение на обстоятелството по т.7.1, букви „а“ и „б“ – 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. 

б) по отношение на обстоятелството по т.7.1, буква „в“ – документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

в) по отношение на обстоятелството по т.7.1, буква „г“ – удостоверение от органите на 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

7.3. Предприетите от участника мерки се преценяват, като се отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 
7.4. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в производството. 
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7.5. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност и 
представените доказателства се посочват в протокола от работата на комисията. 

7.6. 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 т.7.1 
възможност за доказване на надеждност за времето, определено с присъдата или акта. 

8. Възложителят отстранява от производството участник, за когото са налице основанията 

по т.1 /основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП/, възникнали преди или по време на производството.  
9. Предходният пункт се прилага и когато участник в производството е обединение от 

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

т.1 /основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП/. 
10. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по т.1 /обстоятелство по чл.54, ал.1 от ЗОП/ 

Важно: Изискванията към участниците, включващи изисквания към личното 

състояние по настоящия раздел, се отнасят за всички обособени позиции]. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност - отнася се за всички 

обособени позиции: 

[Участникът следва да е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от 

Закона за устройство на територията, респ. в приложимите случаи 1 - в регистъра при 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на лицата, извършващи 

дейността консултант съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията, а за 

чуждестранно лице 2 – в аналогичен регистър, даващ правото да се извършва такава дейност 
съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІI, 

Раздел „Годност“, т.2 от Декларацията за съответствието с критериите за подбор, 
изготвена съгласно Образец № 1, като се попълва информация относно наличието на специално 

разрешение или членство в определена организация за изпълнение на съответната услуга в 

държавата на установяване, като се посочва дали съответният документ е на разположение в 
електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/а документа и точно 

позоваване на документа. 

За чуждестранно лице участникът посочва еквивалентен документ, доказващ 
регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е 

установен, даваща/о право за извършване на дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 

от Закона за устройство на територията.  

Изискванията към участниците, включващи изисквания за наличието на годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по настоящия раздел, важат 

за всички обособени позиции]. 

  

Икономическо и финансово състояние:  

[Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото 

състояние на участника] 

                                                             
1 Съгласно разпоредбата на § 128, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г., доп., бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм., бр. 98 от 

2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 2015 г.) лицата, получили лиценз от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, могат да продължат да 
извършват дейността си по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията до 

изтичане срока на лиценза. 
2 Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.7 от Закона за устройство на територията 
дейностите като консултант по чл.166, ал.1 от същия закон могат да се извършват и от 

лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава 

дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 
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Технически и професионални способности: 
[Възложителят не поставя изисквания, свързани с наличието на технически и 

професионални способности]. 

 

Други изисквания - отнасят се за всички обособени позиции: 

[1. Участие в настоящото производство за възлагане на обществена поръчка се забранява 
пряко и/или косвено на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, и на контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско 

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

преференциален данъчен режим. В посочения смисъл възложителят ще отстрани от участие в 
производството участник, за когото е налице обстоятелство 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 /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/. 

Забележка: Съгласно § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 

„дружество“ е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, 
получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без 

оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий. 

Съгласно § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 

„юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на §1, т.64 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на 

Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство. По смисъла на този закон „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са 
държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят 

информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 

февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното 

облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните 
последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия: 

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република 

България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно 
споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или 

Европейския съюз и съответната държава/територия; 

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република 
България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно 

споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и 

съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в 

състояние да обменя информация при поискване; 
в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите 

по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, 

които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък 
от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България. 

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на 

финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите 
и се обнародва в „Държавен вестник“. 

Съгласно § 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „контрол“ 

е понятие по смисъла на § 2, ал.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. По смисъла на този закон „контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от 
Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да 

представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване 

на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на 
решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на 

юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за 

дейността му. „Контрол“ по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ): 
1. Притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо 

лице, или 
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2. Има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния 
орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо 

лице, или 

3. Има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на 

сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или 
4. Е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери 

или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото 

събрание на това юридическо лице. 
Съгласно § 1, т.6 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „действителен собственик“ е 

понятие по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. По смисъла на този закон „действителен собственик“ е физическо лице 
или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо 

лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или 

за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-

малко на някое от следните условия: 
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания 

действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент 

от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно 
образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством 

контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се 

търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в 
съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, 

осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно 

или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. 
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или 

дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо 

лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или 
физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна 

сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски 

фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи 
съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, 

действителният собственик е: 

а) учредителят; 
б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, 

когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – 

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в 

т.2. 
Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални 

директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго 

правно образувание, ако е установен друг действителен собственик. 
Изключения: Съгласно разпоредбата на чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС основанието за 

отстраняване по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС не се прилага, 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 
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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 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 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 и за обявяване на 
разпространителите и доставчиците на медийни услуги; 

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

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - 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. 

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл.3, 
т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в декларацията по чл.3, т.8 

и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 4. 
2. Участие в настоящото производство за възлагане на обществена поръчка се забранява 

на физически лица и дружества, за които е налице някое от обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

/ЗПКОНПИ/, като в посочения смисъл възложителят ще отстрани от участие в производството 

участник, за когото е налице някое от посочените обстоятелства. 
Съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ 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 
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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. Посочената 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 предходното изречение е станало 

съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол 

след освобождаването му от длъжност. 
Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл.69 

от ЗПКОНПИ се декларира от участниците в декларацията по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена 

съгласно Образец № 5 

Важно: Изискванията към участниците, включващи отсъствие на националните 

основания за отстраняване по т.1 и 2 от настоящия раздел, се отнасят за всички обособени 

позиции]. 
 

Сключване на договор: 

[Възложителят сключва с определения изпълнител (по всяка обособена позиция) писмен 

договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 
изпълнител: 

1. Представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

производството, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за 
третите лица и подизпълнителите, 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.54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Възложителят не изисква 
документи: които вече са му били предоставени; до които има достъп по служебен път или чрез 

публичен регистър; които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки. 
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; 

в) за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”; 
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ за удостоверяване на съответното изискване към личното състояние, 

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. 
Документи за удостоверяване на изискванията към критериите за подбор: 

за обстоятелствата от раздел „Правоспособност за упражняване на професионална 

дейност“ – декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно 
Образец № 1, или заверено копие от валидно удостоверение за упражняване на строителен 

надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и 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, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, въз основа на което да е вписан в публичния регистър при Дирекцията за 

национален строителен контрол, с приложен към него списък на правоспособните физически 
лица, чрез които се упражнява дейността, или заверено копие на валиден лиценз за 

упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на 
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територията, § 128, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и 

реда за издаване на лицензии на консултанти за оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 

31.10.2003 г. (отм.), въз основа на който да е вписан в публичния регистър при 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството/Дирекцията за национален 

строителен контрол, с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез 

които се упражнява дейността, а когато участникът е чуждестранно лице – заверено копие 
от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност (консултант по чл.166, ал.1 

от Закона за устройство на територията), издаден от компетентен орган на държава членка 

на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, съгласно чл.166, ал.7 от  Закона за устройство на територията. 

В хода на процедурата е приложима възможността за доказване чрез представяне на всякакъв 

друг вид аналогичен документ. 

2.  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. 

Забележка: Изискването по настоящия пункт е приложимо само когато участникът, 
определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица 

и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице. 

3. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 
което е необходимо за изпълнение на поръчката (в частта на съответната обособена позиция) 

съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в 

условията на обявената поръчка]. 

 

 
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 

  

[] 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 

[X] Най-ниска цена  

  

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

 

Име:    []                      Тежест: [] 

 

Забележка: Критерият за възлагане е относим за всички обособени позиции. 

Участникът, предложил най-ниска цена по обособената позиция, се класира на първо 

място. 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [01.10.2019]                    Час: (чч:мм) [17:00] 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [31.12.2019]                     Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [02.10.2019]                     Час: (чч:мм) [11:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [Постъпилите оферти се отварят на горепосочената дата и час 
в зала № 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. 

Смолян на бул. България 12] 

 

 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:  [X] Да [] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [проектно предложение „Енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Смолян“, Инвестиционен приоритет 

„Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, по Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Забележка: Настоящата обществена поръчка е без осигурено финансиране и се открива под 

условие, че възложителят ще получи финансиране за изпълнението й по проект „Енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Смолян“, който да се осъществи с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., или друго 
финансиране, като в посочения смисъл съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗОП в проекта на 

договор за изпълнение на всяка обособена позиция в обхвата на поръчката („Договор/Договора“) 

се предвижда клауза за отложено изпълнение. Отложеното изпълнение се състои в: липсата на 
осигурено финансиране за изпълнението на Договора; обуславяне на изпълнението от 

осигуряването/получаването на финансиране за изпълнението на Договора - започване на 

строителството и услугите по Договора, в това число извършване на подписване на протокол за 
започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството/, само след осигуряване/получаване 

на финансиране за изпълнението на Договора; възможност при липса на финансиране за всяка от 
страните да прекрати Договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от 

сключването му, като в този случай страните не си дължат обезщетение за претърпените вреди 

от прекратяването на Договора и неустойки.] 

  
 

 Друга информация (когато е приложимо):  
 

Съдържание на офертата: 

Документите, които следва да съдържа офертата, са описани в т.6 на Раздел V от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 
оценка и класиране на офертите и приключване на производството /Приложение № 2/, 

неразделна част от настоящата обява. 

 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд: 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на 
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поръчката, както следва: 
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:  

Национална агенция по приходите: 

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

- Интернет адрес: http://www.nap.bg/. 
2. Относно задълженията, опазване на околната среда:  

Министерство на околната среда и водите: 

- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 
- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 

- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/. 

3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:  
Министерство на труда и социалната политика: 

- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/; 

- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 . 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: 
- Интернет адрес: http://www.gli.government.bg/; 

- София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков № 3; 

- Телефони за граждани:  
0700 17 670 - национален телефон; 

0800 14 008 - телефон за трудови злополуки. 

 

Начин на плащане: 

Цената на договора за изпълнение по всяка обособена позиция („Договора“) се превежда 
на изпълнителя, както следва: 

1. Авансово плащане и междинни плащания не се предвиждат. 

2. Окончателното разплащане се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след: 

o Приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване или удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията му; 

o Представяне от изпълнителя на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа;  

o Подписването на приемо-предавателен протокол съгласно Договора за окончателно 
приемане на изпълнението на услугите за строежа; и  

o Издаване от изпълнителя и представяне на възложителя на фактура за дължимата сума – 

оригинал от изпълнителя.  

 

Приложения: 
С настоящата обява утвърждавам следните приложения, неразделна част от нея, 

публикувани в профила на купува – http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2829, както следва: 
1. Приложение № 1: Техническо задание. 

2. Приложение № 2: Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството. 
3. Приложение № 3: Проект на договор. 

4. Приложение № 4: Образци: 

Образец № 1: Декларация за съответствието с критериите за подбор. 

Образец № 2: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. 
Образец № 3: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП. 

Образец № 4: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

Образец № 5: Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 
Образец № 6: Ценово предложение. 

Образец № 7: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото 

задание и изискванията на възложителя. 

Образец № 8: 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. 

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
http://www.gli.government.bg/
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2829
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Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [20.09.2019] 

 

 Възложител  

* Налице са положени подпис и печат от възложителя,  

като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

Трите имена: (Подпис и печат) [Николай Тодоров Мелемов] 

Длъжност: [Кмет на община Смолян]. 
 


