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1.  ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.1.  Възложител 

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител чрез обществена поръчка е 
Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район (БДЗБР), с 
административен център гр. Благоевград и адрес: гр. Благоевград 2700, бул. "Св. Димитър 
Солунски" № 66; тел.: 073/ 889 471 03; факс: 073/ 889 471 02; ел.поща: bdblg@wabd.bg 

1.2.  Правно основание за провеждане на процедурата 

Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на 
процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни 
нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

1.3.  Обект на поръчката  

Обект на поръчката е избор на изпълнител за предоставяне на услуга за „Разработване на 
Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление 
на риска от наводнения“. 

1.4.  Цел на поръчката 

Целта на обществената поръчка е да се гарантира единен унифициран подход на 
национално ниво за оценка на мерките в планове за управление на риска от наводнения; принос 
за правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда 
и в частност успешно и в срок разработване на необходимите документи относно оценката и 
управлението на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО, насочена 
към намаляване на риска от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве, 
околната среда, стопанската дейност и културното наследство на страната.  

 

1.5.  Предмет на поръчката 

Предмет на поръчката е: 

• Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка 
мерките в плановете за управление на риска от наводнения в четирите района за басейново 
управление; 

• Апробиране на разработената Методика за анализ на разходите и ползите за целите на 
оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения в четирите района за 
басейново управление;  

• Изготвяне на ръководство (наръчник) за прилагане на Методика за анализ на разходите 
и ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения на 
национално ниво. 
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1.6.  Обособени позиции 

Настоящата обществена поръчка не е разделена на самостоятелно обособени позиции. 

1.7.  Възможности за предствяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

1.8.  Критерий за оценка на офертите 

Класирането се извършва според критерия „икономически най-изгодна оферта”  със следните 
показатели: 

• Техническо предложение с тежест 70% 

• Финансово предложение с тежест 30% 

1.9.  Място и срок за изпълнение на поръчката 

В териториално отношение предметът на договора обхваща територията на Република България - 
четирите района на басейново управление на водите. 

Срокът за изпълнение е не повече от 120 /сто и двадесет/ дни след датата на подписване на 
договор. 

1.10.  Стойност на поръчката и начин на плащане 

Прогнозната стойност на поръчката е 233 334,00 лв без ДДС. 

Заплащането на цената на договора ще се извършва по следната схема на плащане:  

1. Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента)  от стойността на договора и се извършва 
след приемане на Встъпителния доклад и представяне на фактура от Изпълнителя в срок до 45 
(четиридесет и пет) дни от датата на получаване на фактурата от Възложителя. 

2.  Междинно плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на договора и се извършва 
след приемане на следните четири доклада:  

�  Доклад за извършения преглед на съществуващи документи с цел определяне на 
използваните методи за оценка на мерки за управление на риска от наводнения;  

�  Доклад - Разработена Методика за анализ разходи и ползи за целите на оценка мерките в 
планове за управление на риска от наводнения и разработените допълнителни подходи като 
елементи от прилагането на методиката; 

� Доклад за апробиране на разработената национална Методика за прилагане на анализ 
разходи и ползи  при оценка на мерките в Плановете за управление на риска от наводнения  в 
четирите района за басейново уравление; 

� Доклад - Ръководство (наръчник) за прилагане на Методика за анализ разходи и ползи за 
целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения; 

и след представяне на фактура от Изпълнителя, в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на 
получаване на фактурата от Възложителя. 

3.  Окончателно плащане е в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора и се 
извършва след представяне и окончателно приемане от Възложителя на Окончателен (Финален) 
доклад за изпълнение на поръчката, включващ систематизирано и последователно представяне на 
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извършените дейности,  и след представяне на фактура от Изпълнителя,  в срок до 45 (четиридесет и 
пет) дни от датата на получаване на фактурата от Възложителя.  

1.11.  Разходи за поръчката 

Разходите по 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 за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за 
сметка на Възложителя. 

 

2.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ   

2.1.  Общи изисквания 

 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти 
всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни 
обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП)  и обявените изисквания на Възложителя в 
настоящите указания и документацията за участие.  

Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да приеме 
напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на 
Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от 
страна на участник в поръчката не ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, 
което задължително трябва да съдържа клаузи, които: 

�  определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности 
между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид 
дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно 
посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на 
възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от 
отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП; 

�  гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за 
изпълнението на  договора;  

�  посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред 
трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на 
обединението; 

�  гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 
период на действие на  договора. 

�  Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.   

�  Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – участник в 
настоящата обществена поръчка. 
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�  Възложителят не изисква създаване на юридическо лице след избора на обединение за 
изпълнител. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава да 
представи, преди сключването на договора, удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ, 
в съответствие с изискванията на ППЗОП.  

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към 
обединението участник, а не към 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. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

-  документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо 
лице, включено в обединението; 

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 

-  декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, 
които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че 
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 
действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, както 
и за тях са представени всички необходими документи. 

�  Лице, което участва и е дало съгласие, и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта.  

�  При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в 
проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя. 

�  Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се 
прилагат за подизпълнителите, в съответствие с вида и дела на тяхното участие. 

  

Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и  осемдесет) календарни дни, 
считано от крайния срок за получаване на офертите.  

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до 
сключване на договор.  

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по – 
кратък срок на валидност или ако представи оферта с изискуемия срок, но при последващо 
поискване от възложителя – откаже да я удължи. 
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2.2.  Административни изисквания 

2.2.1. Изисквания на чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1,  3, 4, и 5, и ал. 5 от ЗОП 

По отношение на участниците  следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от 
ЗОП, както следва: 

2.2.1.1. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на 
посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. 
прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани:  

�  за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно 
законодателството на държавата, в която лицето е установено; 

�  за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно 
законодателството на държавата, в която лицето е установено; 

�  за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за 
подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; 

�  за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно 
престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; 

�  за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно 
престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено. 

2.2.1.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и 
подзаконови актове. 

2.2.1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно 
националните закони и подзаконови актове. 

2.2.1.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове. 

2.2.1.5. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл. 740 от Търговския закон. 

2.2.1.6. Дейността на чуждестранния участник да не е под разпореждане на съда. 

2.2.1.7. Участникът да не е преустановил дейността си. 

2.2.1.8. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на 
чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да 
няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен. 

2.2.1.9. Участникът да няма наложено наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 
чужденци през последните до 5 години. 

2.2.1.10. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на 
посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. 
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прокуристите да не са свързани лица, по смисъла на ЗОП, с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в БДЗБР *.  

2.2.1.11. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси†. 

  

2.2.2. Документи за доказване на изискванията по т. 2.2.1 

2.2.2.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 2.2.1 се удостоверяват от 
участника/подизпълнителя с декларации. 

2.2.2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация.   

2.2.2.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство, са изрично посочени в 
съответния образец на декларация.  

2.2.2.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях 
или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, и това бъде установено от 
комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на 
процедурата, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за сключване на 
договора. 

2.2.2.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 
и/или ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

2.2.3. Специфични изисквания за участници обединения: 

                                                 
* „Свързани лица”, по смисъла на ЗОП са:  

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас 
в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто общинска собственост, и лице, което упражнява 
правата на общината в това дружество. 
† „Лица по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” са: 

а) физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата 
процедура, е заемало публична длъжност, при изпълнението на която е осъществявало действия по 
разпореждане, регулиране или контрол по отношение на участника или е сключвало договори с него, или със 
свързани лица. 

б) физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата 
процедура, е заемало длъжност в  съответното държавно предприятие и/или в МОСВ  или друга подобна 
публична организация, в изпълнение на която е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки.  
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2.2.3.1. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  
участниците в него трябва да определят в споразумението за създаване на обединение по между  
си, физическото лице, което е упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в 
т.ч. и пред възложителя. 

2.2.3.2. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономическо и 
финансово състояние, технически възможности и квалификация, ще се прилагат за обединението 
като цяло, освен когато в настоящата документация изрично е посочено обратното. Документите 
за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на 
обединението, чрез които участникът доказва съответствието си със съответния критерий за 
подбор. 

2.2.3.3. Административните изисквания се прилагат за всеки от участниците в обединението 
поотделно.  

2.2.3.4. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение за 
обединение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които: 

 2.2.3.4.1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове 
дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва 
съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не 
е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел 
осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата 
документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП; 

 2.2.3.4.2. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за 
изпълнението на договора;  

2.2.3.4.3. посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява 
обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от 
името на обединението; 

 2.2.3.4.4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за 
целия период на действие на договора. 

2.2.3.5. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.   

2.2.3.6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – 
участник в настоящата обществена поръчка. 

2.2.3.7. Възложителят не предвижда създаване на юридическо лице  при сключване на  
Договора за изпълнение на поръчката. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото 
се задължава да представи, преди сключването на  договора, удостоверение за регистрация в 
Регистър БУЛСТАТ, в съответствие с изискванията на ППЗОП.  

 

 

2.2.4.Специфични изисквания за подизпълнителите 

2.2.4.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчките, административните изисквания  се прилагат и за подизпълнителите. Участникът 
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следва да декларира своите подизпълнители на етап провеждане на процедура за  възлагане на 
обществена поръчка.  

2.2.4.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че 
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 
действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за 
тях са представени всички необходими документи. 

2.2.4.3. Лице, което участва и е дало съгласие, и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта.  

2.2.4.4. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в 
проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя. 

2.2.4.5. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности 
се прилагат за подизпълнителите, в съответствие с вида и дела на тяхното участие. 

2.2.4.6. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта. Участник, който е представил самостоятелна оферта, въпреки 
че в офертата на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за това 
обстоятелство, се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка. 

2.2.4.7. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, 
но не е приложил негова Декларация, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта 
и декларира в хода на провеждането на процедурата пред възложителя, че не знае за посочването 
си като подизпълнител и не е съгласен да бъде такъв. 

 

2.2.5. Изисквани документи за юридически статус 

• Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 
Когато не е представен ЕИК, участникът представя задължително и удостоверение за актуално 
състояние с валидност 3 (три) месеца преди датата на подаване на офертата.  

• Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.  

• Копие от еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в 
която е установен участникът, когато участникът е чуждестранно лице. Документите следва да 
бъдат представени и в официален превод на български език. 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2, 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4, 5 и ал. 
5, т. 1, 2 от ЗОП. При наличие на някои от тези обстоятелства участникът ще бъде отстранен от 
участие в настоящата обществена поръчка, съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗОП. 

2.3.  Минимални икономически и финансови изисквания 

Участникът трябва да докаже, че е реализирал общ оборот от услуги общо за последните 3 (три) 
финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е 
започнал дейността си, в размер на не по-малко от 200  000,00 /двеста хиляди/ лева. 

За доказване на горното изискване участникът представя копие от Годишен баланс и отчет за 
приходите и разходите, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, 
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в която участникът е установен (за юридически лица, които не са посочили ЕИК и за които 
данните не са налични в Търговския регистър) за последните 3 (три) финансови години 2011 г., 
2012 г. и 2013 г., подписани и подпечатани на всяка страница; копие от годишни данъчни 
декларации и/или съответните документи, доказващи дохода на физическо лице (когато 
участникът е физическо лице). 

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат 
към обединението участник, а не към 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 съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. 

2.4.  Минимални изисквания за технически възможности 

2.4.1. Изисквания за изпълнени сходни услуги 

Участникът трябва да е изпълнил успешно поне един договор за услуги със сходен предмет*.  

*Сходен предмет: Проекти в областта на околната среда, свързани с изготвяне на 
стратегии и/или планове за действие и/или инвестиционни проекти, в които е извършван 
финансов и/или икономически анализ за избор на мерки, включени в съответните 
документи.  

За доказване на това изискване участникът представя Списък с основните договори за услуги със 
сходен предмет, чието изпълнение е завършило до крайния срок за подаване на оферти, 
включително предмет, стойности, източник на финансиране, дати и получатели с техни 
координати за връзка, както и копия на препоръки за добро изпълнение, съответстващи на 
посочените в списъка договори. 

 

2.4.2.  Изисквания за екип 

Участникът следва да разполага с екип от експерти, който да включва минимум следните 
ключови експерти: 

1) Ръководител на екипа – експерт с познания относно нормативните актове в областта на 
околната среда и водите в българското и европейското законодателство и следните специфични 
изисквания:   

� Образование – висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен 
магистър;   

� Общ професионален опит –  5 години 

� Участие в минимум два договора за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, на 
длъжност ръководител или ключов експерт.   

2) Експерт по водите  - експерт с познания относно нормативните актове в областта на околната 
среда и водите в българското и европейското законодателство и следните специфични 
изисквания: 
� Образование – висше техническо, образователно-квалификационна степен магистър по 
хидротехника, ВиК или хидрология;  

� Общ професионален опит –   3 години; 
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� Участие в   един договор, в който е извършвал дейности, сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка.  

3) Експерт икономист – експерт с познания относно икономическите анализи, да познава 
нормативните актове в областта на околната среда и водите в българското и европейското 
законодателство и следните специфични изисквания:  
� Образование – висше икономическо образование, с образователно-квалификационна степен  
магистър; 

� Общ професионален опит –  3 години; 

� Участие в  един договор, в който е извършвал дейности, сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка. 

4) Експерт еколог/биолог – експерт с познания относно нормативните актове в областта на 
околната среда и водите в българското и европейското законодателство и следните специфични 
изисквания:  
� Образование – висше, в областта на екологията или биологията, с образователно-
квалификационна степен  магистър; 

� Общ професионален опит –  3 години; 

� Участие в един договор, в който е извършвал дейности, сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка. 

Дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка:  

Дейности в областта на околната среда, свързани с изготвяне на стратегии и/или планове 
за действие и/или инвестиционни проекти, в които е извършван финансов и/или 
икономически анализ за избор на мерки, включени в съответните документи.  

Предложените ключови експерти и техните автобиографии следва да отговарят на посочените в  
Техническото задание задължителни изисквания за съответната позиция.  

Не е възможно едно и също лице да заема едновременно две експертни позиции. 

Документи за доказване на образование, квалификация и опит: 

� За доказване на образователно-квалификационна степен се представя заверено от 
участника копие на диплома или удостоверение. 

� За доказване на общ професионален опит по специалността се представя професионална 
автобиография по Образец №9, както и документи (референции, копие на трудова книжка, 
длъжностна характеристика или други сходни документи), удостоверяващи съответния общ 
професионален опит. 

� За доказване на специализиран опит се представят документи, удостоверяващи 
извършването на такъв тип дейности (референции от работодатели и/или възложители или други 
сходни документи, доказващи участието на експерта). 

Разпределението на задълженията и отговорностите между експертите се описва в 
Техническото предложение. 

В процеса на изпълнение на договора горепосочените ключови експерти могат да бъдат 
сменявани само при наличието на следните непреодолими доказуеми обстоятелства: смърт, 
загуба на трудоспособност /частична или пълна/, загуба на правоспособност и други независещи 
от Изпълнителя обстоятелства.  
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В тези случаи замяната на ключов експерт се извършва с едноседмично писмено известие /искане 
за смяна на ключов експерт/ до Възложителя, като се прилагат:  

� описание на причините за смяната на експерт; 

�  документи, доказващи наличието на някои от изброените обстоятелства, и 

�  автобиография на новия експерт, който следва да отговаря на изискванията за съответната 
позиция.  

Искането за смяна се разглежда от Възложителя в едноседмичен срок от представянето му, след 
което се изпраща писмено становище относно одобрението/неодобрението на предложената 
смяна. 

По преценка на Изпълнителя в екипа за изпълнение на поръчката могат да бъдат включени и 
други /неключови/  експерти съобразно изпълняваните дейности. 

 

3.   ГАРАНЦИИ   

3.1.  Условия,  размер и начин на плащането на гаранцията за участие  

Възложителя определя гаранция за участие в размер на 2000,00 (две хиляди) лева. 

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: депозит на парична сума по 
сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя. 

Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или в официален превод, в 
случай че е издадена от чуждестранна банка. 

При избор на гаранция за участие - парична сума, тя следва да се внесе по банков път по следната 
сметка на БДЗБР:  

Банка: Първа инвестиционна банка АД 

IBAN: 41FINV915033UB007633 

BIC: FINVBGSF  

При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане, съответно в банковата 
гаранция, изрично се посочва наименованието на поръчката. 

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да 
бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на БДЗБР със срок на валидност 180 
(сто и осемдесет) дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по 
евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и 
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-
малък от определения в настоящата поръчка.  

3.2.  Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение 

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора за изпълнение на 
обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се 
представи под формата на банкова гаранция. 
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Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция 
или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при 
неговото сключване. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 
трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на БДЗБР, и че 
срокът на същата изтича не по-рано от 30 дни след изтичане срока на изпълнение на договора. 

При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция 
изрично се посочва наименование на договора, за който се представя гаранцията. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците 
в него може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията 
за изпълнение. 

3.3.  Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и 
чл. 62 от ЗОП. 

3.4.  Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с 
договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да 
представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

 

4.   ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

4.1.  Място и срок за получаване на документацията за участие 

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка могат да направят това в деловодството на Басейнова дирекция Западнобеломорски 
район, гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски" № 66, всеки работен ден от 9:00 часа до 
17:30 часа, съгласно сроковете, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка. 

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на 
документацията се извършва на мястото на закупуването й. 

Документацията за участие се предоставя след представяне на платежно нареждане, че 
документацията е заплатена. 

4.2.  Цена на документацията за участие 

Цената на документацията e 15,00 /петнадесет/ лева. 

4.3.  Начин на плащане на документацията за участие 

Сумата за закупуване на документация за участие следва да бъде внесена по банков път на 
следната сметка на БДЗБР:  

Банка:Първа инвестиционна банка АД 
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IBAN: 38FINV915031UB067343 

BIC: FINVBGSF 

 

5.   РАЗЯСНЕНИЯ  

5.1.  Искане на разяснения  

Искания за разяснения по документацията за участие и/или реда за провеждане на процедурата 
се подават писмено от лицата, закупили документация.  

5.2.  Срокове за искане на разяснения  

Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на 
срока за подаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице 
предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от 
Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили 
документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора 
лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията за участие, която 
се закупува от други лица. 

 

6.   ОФЕРТА 

6.1.  Подготовка на офертата 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията 
за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя.  

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от 
участниците. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за участие за 
обществената поръчка. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или 
оттегли офертата си. 

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено (и за целта 
лице) а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. 

Офертата се изготвя и подава на български език.  

При изготвянето на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от 
офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки едни 
плик) и се представят на електроне носител, който се поставя в съответния плик. 

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено 
от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа 
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представляващият участника е записал “Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис 
със син цвят под заверката и свеж печат.  

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 
задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата 
не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника, 
поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.   

Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. При приемане на 
офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и 
посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за 
негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на 
офертите. Рискът от забавяне или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се 
ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. 
Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на 
пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

6.2.  Съдържание на офертата 

Всяка оферта следва да съдържа: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", Плик № 2 с 
надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", Плик № 3 с надпис "Предлагана цена". 
Трите непрозрачни плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва по 
следния начин: 

 

ОФЕРТА 

До Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район 

гр. Благоевград 2700 

бул. "Св. Димитър Солунски" № 66 

 

За участие в открита процедура с предмет: 

„Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка 
мерките в планове за управление на риска от наводнения”  

...................................................................................................................................... 

(име на участника ) 

....................................................................................................................................... 

(пълен адрес за кореспонденция) 

....................................................................................................................................... 

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 

 

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени 
печати и знаци. 
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6.2.1. Съдържание на плик №1 “Документи за подбор”: 

1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия 
участника; 

2) Административни сведения - Образец №1; 

3) Регистрационни документи на участника;    

4) Документ за закупена тръжна документация – копие; 

5) Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносна бележка или оригинал на 
банкова гаранция за участие; 

6) Споразумение за създаване на обединение за участие и изпълнение на обществената 
поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или 
нотариално заверено копие; 

7) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 
процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, 
съгласно документите за съдебна регистрация, или когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице и лицето не е изрично вписано в споразумението, с което се създава 
обединението); 

8) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2а, т. 5 и ал. 5, т. 1 
от ЗОП - Образец № 2;  

9) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, 
т. 2 от ЗОП - Образец № 3; 

10) Информация за общия оборот на участника за последните 3 (три) финансови години 2010 
г., 2011 г. и 2012 г. – Образец № 4; 

11) Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три финансово 
приключили години (ако е приложимо) – копие; 

12) Списък с основните договори за сходни услуги, изпълнени от участника през последните 
3 години, чието изпълнение е завършило до крайния срок за подаване на оферти, включително 
предмет, стойности, източник на финансиране, дати и получатели с техни координати за връзка 
(Образец № 5), както и съответстващи на договорите в списъка копия на препоръки за добро 
изпълнение; 

13) Декларация за участие на подизпълнител/и – Образец № 6; 

14) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв –
Образец № 7; 

15) Списък на експертния екип – Образец № 8; 

16) Автобиографии на членовете на експертния екип (Образец №9) и доказателства за 
квалификация и опит;  

17) Декларация за разположение на ключов експерт – Образец № 10; 

18) Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец № 11; 

Всички документи, които са на език, различен от български език, се представят в превод, а 
регистрационните документи по чл. 56, ал. 1, т. 1 и от ЗОП, които са на език, различен от 
български език - се представя в официален превод. "Официален превод" , по смисъла на §1, 
т.16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е превод, извършен от преводач, който има 
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сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални 
преводи. 

 

6.2.2. Съдържание на Плик №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”: 

- Техническа оферта, подготвена по Образец №12 от документацията за участие, с посочен 
срок за изпълнение на поръчката, вкл. Приложение 1 и Приложение 2; 

- Проект на договор - Образец №14; 

 

 

6.2.3. Съдържание на Плик №3: „Предлагана цена” съдържа: 

 

- Ценова оферта, подготвена по Образец №13 от документацията за участие.  

Извън плик №3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 
относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 
извън плик “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 
бъдат отстранени от участие в поръчката. 

 

7.   КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 1. Език 

Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се 
провежда на български език. 

 2. Ред за комуникация 

2.1. Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.  

2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните начини:  

� лично; 

� по пощата с обратна разписка; 

� по факс; 

� по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; 

� чрез комбинация от посочените по-горе начини.  

2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва: 

� лично;  

� на посочения от участника адрес за кореспонденция; 

� на посочения от участника номер на факс; 

� на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис; 
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2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по 
начин, който позволява на възложителя да получи: 

� номера, от който постъпва информацията; 

� дата и час на изпращане.  

2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за редовна. 

2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за 
провеждане на процедурата. 

2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно 
връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично 
генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата 
поръчка, са в писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с 
обратна разписка или куриерска служба.  

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, 
или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, 
чрез куриерска служба, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 
документ и електронния подпис, както и чрез комбинация от тези средства. 

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата на посочения от него 
адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната 
страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това 
уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. 

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора 
за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им 
предоставя има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази 
информация. 

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма 
право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните 
случаи: 

−−−− при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения 
договор до Агенцията по обществени поръчки; 

−−−− когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение 
да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай 
Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в 
протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, 
ограничава или нарушава конкуренцията. 

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и 
поверителността на информацията. 
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Участникът може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на 
електронен носител. При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на 
електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид. 

 

 

8.  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

8.1. Място и дата на отваряне на офертите 

Съгласно посоченото в обявлението за настоящата поръчка. 

8.2. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за 
представяне на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка. 

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато се установи, че 
първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради 
необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или 
оглед на мястото на изпълнение, както и в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.  

Ако в срока, определен за получаване на офертите няма постъпили оферти по процедурата или е 
получена само една оферта, Възложителят има право да удължи срока или да прекрати 
процедурата с мотивирано решение.  

За провеждане на процедурата Възложителя с писмена заповед назначава комисия. Комисията се 
състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е 
правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална 
квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. 
Възложителят привлича като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по 
чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.  

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва 
работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

Членовете на комисията подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, 
че: 

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник; 

б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с 
членове на техните управителни или контролни органи; 

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси от възлагането на обществената поръчка. 

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 
комисията. 

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и 
показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете иʹ. Когато 
член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 
писмено излага мотивите си. 
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Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 
или техни надлежно упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), чиито 
оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и 
на юридически лица с нестопанска цел. 

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 
представяне на съответните пълномощни. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три 
отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. 
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на 
останалите участници. 

В присъствието на присъстващите лица, комисията отваря плик №2 и най-малко трима от 
членовете й подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 
участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и 
проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. След извършването на 
посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени 
от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с 
критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до 
всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 
работни дни от получаването на посочения протокол. Участникът няма право да представя други 
документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола 
на комисията. 

След изтичането на 5-дневния срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, 
които не отговарят на критериите за подбор. 

Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците 
данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица; да изисква от 
участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от 
документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3, като тази възможност не може да се използва 
за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. 

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни 
съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на 
чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи възложителят уведомява Комисията 
за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на 
процедурата. 

Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки 
участник: 

а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от;  

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; 

в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя; 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.  
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д) който е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или 
лице/а/, упълномощени от него с пълномощно приложено в офертата; 

е) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация 
за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 

Пликът с цената (плик №3), предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 
на Възложителя, не се отваря. 

 Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на 
оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него 
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен 
срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от 
получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, 
когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

- предложено е оригинално техническо решение; 

- наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

- получаване на държавна помощ. 

При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че посочените 
обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-
изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са 
еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се 
определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място оферти. 

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е 
длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в 
зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, 
съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или 
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

8.3. Класиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на поръчката 

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, 
определен за Изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията 
съгласно чл.73, ал.1от ЗОП. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в 
поръчката участници и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на 
участниците в тридневен срок от издаването му. 

Възложителят прекратява поръчката с мотивирано решение, когато: 

- не са подадени оферти или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а 
от ЗОП; 

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя; 
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- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай в решението за 
прекратяване се посочва най-ниската оферирана цена. Възложителя не може да сключва договор 
със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на 
следваща поръчка в рамките на същата година; 

- първият и вторият класиран участник последователно откажат да сключат договор за 
обществена поръчка; 

- отпадне необходимостта за провеждане на поръчката в резултат на съществена промяна в 
обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 
поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди; 

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена поръчката; 

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за 
обществена поръчка. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато: 

- е подадена само една оферта; 

- има само един участник, който отговаря на изискванията на чл. 47 - 53а ЗОП или само една 
оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; 

- участникът, класиран на първо място: 

o откаже да сключи договор, или 

o не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или 

o не отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 
47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението. 

Възложителят е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за прекратяването на 
обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на 
Агенцията по обществени поръчки. 

 

9.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката с участника, класиран на 
първо място.  

Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията 
проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е 
определен за изпълнител. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, 
определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, 
свидетелство за съдимост на членовете на управителните органи, както и гаранция за изпълнение 
на договора. 

В случай, че Участникът определен за Изпълнител в едномесечен срок след обявяването на 
решението за класиране на участниците не представи документите, посочени в предходния абзац 
или неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може 
да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място или да прекрати поръчката. 
Възложителят определя за изпълнител класирания на второ място участник и писмено го кани да 
сключи договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на обстоятелствата по 
предходното изречение или от изтичането на горепосочения едномесечен срок.  
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Ако класираните на първо и второ място участници не представят необходимите документи или 
откажат да подпишат договора, Възложителят прекратява процедурата.  

Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключения 
договор се допуска по изключение: 

−−−− когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на 
договора, или намаляване на договорените цени в интерес на Възложителя, или 

−−−− при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за 
обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на 
изпълнение е над 12 месеца, или 

−−−−  когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до 
размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него. 

Възложителят може да прекрати  договора за изпълнение на поръчката, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, 
като в този случай дължи обезщетение на изпълнителя за претърпените вреди от сключването на 
договора. 

Договорът за възлагане се сключва с участника, определен за изпълнител, в едномесечен срок 
след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 
допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 
41, ал. 3 от ЗОП. 

Обжалване 

1. Всяко решение на възложителя в процедурата до сключването на  договор за изпълнение, 
както и действия или бездействия, които препятстват участието на лицата в процедурата, 
подлежат на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на 
конкуренцията. 

2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120, ал. 8 от ЗОП, в зависимост от решението, 
което се обжалва.  

3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до възложителя, чието 
решение се обжалва. 

4. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на 
изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана 
временна мярка "спиране на процедурата". 

5. Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител спира процедурата до 
окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато 
предварително изпълнение.  

Изчисляване на сроковете 

1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.  

2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 
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�  когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 

�  когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който 
трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен 
ден, следващ почивния. 

 

Етични клаузи 

1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на 
процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, може да доведе до отстраняване на 
участника от процедурата или до административни наказания. 

2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси 
и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на 
изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми 
възложителя. 

3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в 
съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от 
всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или 
услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.  

4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено 
съгласие на последния.  

5. За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват 
човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и 
религиозни практики на Република България. 

6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в 
самия договор.  

7. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да 
получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя. 

8. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия 
срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или 
получени от изпълнителя, са конфиденциални. 

9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени 
или представени от тях по време на изпълнението на договора.  

10. Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират 
неговата независимост или независимостта на служителите му.  

11. Никое длъжностно лице на възложителя не е получило и няма да му бъде предложена пряка 
или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. 



      Национална            Този документ е изготвен във връзка с проект “Разработване на планове за управление на риска  от наводнения”,             

                    Стратегическа         приоритетна ос 1  на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” 

               Референтна рамка            

       2007 – 2013                                   

26 

12. Изпълнителят няма да допусне и ще предприеме всички необходими мерки за избягване 
конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомява възложителя относно обстоятелство, 
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

13. Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз 
и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, както и 
на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет. 

14. Изпълнителят няма да използва или представя неверни, неправилни или непълни отчети или 
документи и друга информация, поискана от възложителя или други компетентни органи. 

15. Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на възложителя да работят по 
трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго 
юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор, 
консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на 
Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на правоотношението на служителя с 
възложителя, независимо от основанието за прекратяване, но не по-рано от една година след 
приключване на обществената поръчка, съответно – след прекратяване на договора. 

 

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото 
законодателство на Република България. 


