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Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 
BG161PO005/10/1.11/03/19 

 
Проект №DIR-51011119-9-21 / 01.11.2010 г. 

„Интегриран воден проект на агломерация гр. 
Смолян” 

Договор № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г. 
Бенефициент: Община Смолян 

    Решения за 
            по-добър живот 

 

4700 Смолян, бул.„България“ № 12, тел. 0301 / 626-62, факс 0301 / 624-26, e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 
от ЗОП с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНОТО ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ 
ГРАД СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА 
СРЕДА“ 2007 – 2013” . 
 Основните дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, включват: 
• Предоставяне на техническа помощ за първи етап на проекта. 
• Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап на проекта. 
• Предоставяне на техническа помощ за втори етап на проекта. 

Конкретните параметри, видове и обем на работи, предмет на настоящата 
обществена поръчка, са подробно и детайлно описани в Техническo задание /Книга ІІ/, 
съдържащо се в Том ІІ – неразделна част от документацията за участие. 
 

2.  Обособени позиции.   
 Не се предвиждат обособени позиции. 

 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката. Гаранционни срокове. 
 Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на град Смолян. 
 Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка 
започва да тече от датата на сключването му и завършва до 10 /словом десет/ календарни 
дни преди крайния срок за приключване на изпълнението на дейностите по проект 
„Интегриран воден проект на агломерация Смолян”, а именно до 09.07.2015г., като 
бъдещото удължаване на срока за изпълнение на дейностите по проекта, може да доведе 
до съответно удължаване на крайния срок за изпълнение на дейностите по настоящата 
поръчка. 
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 Сроковете за изпълнение по видове основни дейности са диференцирани, както 
следва:  
• Изпълнението на дейностите по предоставяне на техническа помощ за първи етап на 

проекта и по изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап на проекта стартира от 
датата на сключването на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка и 
следва да завърши до крайния срок за приключването на първия етап от проекта. 

• Изпълнението на дейностите по предоставяне на техническа помощ за втори етап на 
проекта стартира от датата на подписване на Споразумение за изпълнение съгласно 
договора за безвъзмездна финансова помощ и следва да завърши до 10 /словом десет/ 
календарни дни преди крайния срок за приключване на изпълнението на дейностите по 
проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян”, а именно до 09.07.2015г., 
като бъдещото удължаване на срока за изпълнение на дейностите по проекта, може да 
доведе до съответно удължаване на крайния срок за изпълнение на дейностите по 
настоящата поръчка. 

 В срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предоставя консултантски услуги в обхват съгласно 
Техническoто задание /Книга ІІ/, съдържащо се в Том ІІ – неразделна част от 
документацията за участие, в това число да актуализира/разработи правила и процедури 
във връзка с управлението и изпълнението на проекта и да изготвя доклади за 
изпълнението /встъпителен доклад; междинни месечни, тримесечни, шестмесечни и 
годишни доклади за изпълнение на договора за БФП; доклад за изпълнение на първия етап 
на проекта; окончателен доклад за изпълнение на договора за БФП; доклади и становища 
при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число доклади за напредък към искания за 
средства/ в диференцирани срокове, както следва: 
• Срок за актуализиране/разработване на правила и процедури във връзка с 

управлението и изпълнението на проекта – до 25-то число на месеца, следващ месеца 
на подписване на договора за изпълнение. 

• Срок за изготвяне на встъпителен доклад – до 25-то число на месеца, следващ месеца 
на подписване на договора за изпълнение. 

• Срок за изготвяне на междинен месечен доклад за изпълнението на договора – до 25-то 
число на всеки текущ месец, за който се отнася доклада. 

• Срок за изготвяне на доклад за изпълнение на първия етап на проекта - до крайния 
срок за приключване на първия етап от проекта. 

• Срок за изготвяне на междинен тримесечен доклад за изпълнението на договора – до 
25-то число на последния месец в отчетния период. 

• Срок за изготвяне на междинен шестмесечен доклад за изпълнението на договора – до 
25-то число на последния месец в отчетния период. 

• Срок за изготвяне на междинен годишен доклад за изпълнението на договора – до 25-
то число на последния месец в отчетния период. 

• Срок за изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на договора – до 10 /словом 
десет/ календарни дни преди крайния срок за приключване на изпълнението на 
дейностите по проекта, а именно до 09.07.2015г., като бъдещото удължаване на срока 
за изпълнение на дейностите по проекта, може да доведе до съответно удължаване на 
крайния срок за изготвяне на окончателния доклад. 

• Срок за предоставяне на други консултантски услуги съгласно техническото задание и 
изготвяне на други доклади и становища при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това 
число доклади за напредък към искания за средства – до 15 /словом петнадесет/ 
календарни дни, считани от получаване на съответно възлагателно писмо от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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5. Разходи за поръчката.  
 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 
независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, 
посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП. 
 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената 
поръчка са за сметка на възложителя. 

 
6. Стойност на поръчката. 

 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 
стойност /ДДС/. 
 Цената на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка се определя в 
лева без ДДС при спазване на изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника 
в ценовата му оферта, изготвена по образец съгласно приложение № 3. 
 Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с 
изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, хонорари на 
екипа по изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с 
работата на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания към подизпълнителите, осигуряване на 
офис, оборудване, консумативи, извършени работи, труд, вложени материали, гориво, 
транспорт, енергия, складиране и други подобни, както и непредвидени разходи и печалба 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

7. Финансиране.  
 Финансирането се осигурява по проект „Интегриран воден проект на агломерация 
град Смолян”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството 
на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, 
референтен №: BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за 
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации 
над 10 000 е.ж.” по договор за безвъзмедна финансова помощ  № DIR-51011119-C009 
/19.07.2011 г.. 
 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са 
съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури, а именно да 
съвпадат с размера на допустимите разходи по горепосочения проект. 
 Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 275 000.00 
лева /словом двеста седемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, която цена е формирана 
на база на следните максимално допустими цени по видове основни дейности, както 
следва: 
• Цена за предоставяне на техническа помощ за първи етап на проекта в размер до 

60 000.00 лева /словом шестдесет хиляди лева/ без ДДС. 
• Цена за изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап на проекта, 

включително окомплектоване с приложенията към него и изготвяне на други 
съпътстващи документи, в размер до 15 000.00 лева /словом петнадесет хиляди 
лева/ без ДДС. 

• Цена за предоставяне на техническа помощ за втори етап на проекта в размер до 
200 000.00 лева /словом двеста хиляди лева/ без ДДС. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочените обща 
стойност за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, 
или предвиденa стойност по вид основнa дейност ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. 
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8. Схема на плащане 
 Заплащането на цената на договора ще се извършва по банков път в български лева 
при условията, подробно описани в проекта на договор /Книга VІ/, съдържащ се в Том ІІ – 
неразделна част от документацията за участие, при следната схема за плащане: 
• Авансово плащане по договора не се предвижда. 
• Междинни плащания по основни дейности 1 и 2 /предоставяне на техническа помощ за 

първи етап на проекта и предоставяне на техническа помощ по изготвяне на доклад за 
изпълнение на първи етап на проекта/ не се предвиждат. Равни по стойност междинни 
плащания се извършват единствено за основна дейност 3 /предоставяне на техническа 
помощ за втори етап на проекта/ за всяко шестмесечие от началото на изпълнението й 
в срок до 30 /словом тридесет/ календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
двустранно подписан протокол за цялостно приемане на изпълнените консултантски 
услуги за периода, съответен междинен шестмесечен доклад и фактура, отговаряща на 
изискванията на Закона за счетоводството и съдържаща всички изискуеми реквизити 
съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013. Общият 
размер на междинните плащания е до 80 % /осемдесет на сто/ от цената на дейността. 

• Окончателното плащане ще се извърши поотделно за всяка основна дейност след 
съответно приспадане на извършените междинни плащания, ако такива са били 
направени за дейността, в срок до 30 /словом тридесет/ календарни дни след 
представяне от изпълнителя на двустранно подписан протокол за цялостно приемане 
на дейността, съответен/ни доклад/и и фактура, отговаряща на изискванията на Закона 
за счетоводството и съдържаща всички изискуеми реквизити съгласно изискванията на 
Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013. 

 Всички документи, свързани с плащанията по договора с Изпълнителя се подписват 
от Ръководителя на проекта или от друго лице, упълномощено с нотариално заверено 
пълномощно, и трябва да имат печат на Изпълнителя. 
 Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в 
съответствие със Закона за счетоводството Те следва да съдържат следната задължителна 
информация: 
 Получател: Община Смолян 
 гр. Смолян, бул.“България” № 12 
 ЕИК: 000615118 
 ЕИК по ЗДДС: BG 000615118 
 МОЛ: Николай Тодоров Мелемов 
 Номер на документа, дата, място 
 Получател: инж. Мария Палагачева или друг нотариално упълномощен 
представител на Община Смолян. 
 В описателната част на фактурите задължително следва да бъде вписан 
следният текст: „ Разходът е по проект „Интегриран воден проект на агломерация 
град Смолян” с договор за БФП  № DIR-51011119-c009 /19.07.2011 г. по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2007 – 2013”. 
 

9. Възможност за възлагане на обществена поръчка на същия изпълнител 
при необходимост от повторение на услугата. 

Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на 
услугата, при което да е налице необходимост повторно дейности да се извършат от същия 
изпълнител, да възложи повторните работи чрез процедурата на договаряне без обявление 
по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. 

Възложителят си запазва правото да определи точната стойност на повторното 
възлагане, в рамките на допустимата по закон прогнозна стойност за избор на процедура, 
предвидена при определяне на стойността на настоящата поръчка. 


