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УТВЪРДИЛ:  

 

............/п/....................... 

ВЪЛЧО ИГНАТОВ ЗЛАТАНОВ 

Председател на Народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия 
дата: 27.03.2018г. 

  

  

УКАЗАНИЯ 

за подготовка на офертата за участие в обществена поръчка, чрез публикуване на обява за 

събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за 

извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища 

при сградата на народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия” 

 

Съгласно договор №06/07/2/0/00206 от 08.12.2017г. сключен между Държавен Фонд 

„Земеделие” и Народно читалище „Просвета-1915” гр.Мизия 

 
I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Данни за Възложителя:  

Народно читалище „Просвета-1915", гр.Мизия. 

Лице за контакт:  Марияна Ангелова 

Тел.: +359 878584330 

E-mail: bookmz-mn@dir.bg  

2. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната интернет 

страница на Община Мизия (www.miziabg.com) в раздел „Профил на купувача” на следния 

линк на преписката:   

http://www.miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1442%3Asabirane-na-oferti-s-obyava-po-

chl20-al3-t1-ot-zop-za-vazlagane-na-obshtestvena-porachka-s-predmet-izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-osnoven-

remont-na-vanshni-nastilki-zeleni-ploshti-i-vanshni-stalbishta-pri-sgradata-na-narodno-chitalishte-prosveta-

19&catid=34%3Aobshtestveni-porachki&Itemid=54&lang=bg 

 

ІІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Обект на поръчката: изпълнение на строителство. 

2. Предметът на обществената поръчка: извършване на основен ремонт на външни 

настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на народно читалище „Просвета-

1915“, намиращо се в гр. Мизия, 3330, Община Мизия, Област Враца, с адрес ул. „Петко 

Банков“ № 4А, с цел привеждане на обекта към изискванията за кандидатстване по мярка 7.2. 

инвестиции в създаването подобряването или разширяването на всиички видове малка по 

мащаби инфраструктура от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”. 

3. Правно основание: чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП 

(събиране на оферти с обява).  

4. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за 

представяне на варианти в офертите.  

5. Срок за изпълнение на поръчката: максималният срок за изпълнение на поръчката е до 

120 календарни дни, като срокът за цялостно изпълнение на СМР по обекта е съгласно 

предложения от участника избран за изпълнител в Техническото му предложение.  Срокът за 

изпълнение на предмета на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол 
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обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и е до подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за 

приемане на строежа по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

6 Място на изпълнение: Република България, гр. Мизия, 3330, Община Мизия, Област 

Враца, Народно читалище „Просвета 1915“, ул. "П. Банков" № 4А.  

7. Прогнозна стойност: 250 360,00 (двеста и петдесет хиляди триста и шестдесет) лева 

без ДДС, която се явява и максимална (пределна) цена. В случай, че участник предложи по-

висока цена от посочената, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и ще бъде отстранен 

от участие.  

8. Финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по „Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 година”. 

9. Цена и начин на плащане: начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в 

проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка. Възложителят не предвижда 

авансово плащане за изпълнението на предмета на поръчката.  

10.Обхват на дейностите: Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени 

в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация (Приложение 

№1). 

 

III. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

1. Условия и право на участие 

1.1. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

строителството съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участник 

не може да бъде отстранен на основание на неговия статут или на правната му форма, когато 

той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в 

държавата членка, в която са установени.  

1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно 

да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на 

съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и 

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

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

1.3. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

1.5. Еедно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.6. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението или друг 

документ, подписан от лицата в обединението. От представения документ следва да е видно 

правното основание за създаване на обединението, както и следната информация: 

 1) правата и задълженията на участниците в обединението; 

 2) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 3) дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението; 
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 4) участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 

участниците в обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението следва да се представи документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият; 

 5) всички членове на обединението следва да поемат отговорност заедно и поотделно за 

изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. 

 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

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

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

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

Дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

1.7. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

 Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване.  

 Възложителят изисква замяна на подизпълнител, когато той не отговаря на съответните 

критерии за подбор или за него са налице основания за отстраняване.  

 Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

 - за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване; 

 - новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на Дейностите, които 

ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности; 

 При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват, че новият подизпълнител отговаря на критериите за 

подбор и че за него не са налице основанията за отстраняване. 

1.8. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 

компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване.  

2. Представителство: Участниците-юридически лица се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени за участие, което се доказва с 

оригинално пълномощно или заверено „Вярно с оригинала” копие на пълномощно. 

3. Основания за отстраняване: не се допуска до участие и се отстранява участник, за когото 

е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно: 
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3.1. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 

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

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

3.2. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 

на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна; 

3.3.  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 и 

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

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

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

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

 Основанието по т. 3.3 не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни 

държавни или обществени интереси; размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 

за последната приключена финансова година. 

3.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

3.5. Установено е, че участникът: 

 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; 

3.6. Когато е налице конфликт на интереси
1
, който не може да бъде отстранен. 

 Забележка: основанията по т.3.1, т.3.2 и т.3.6 се отнасят за лицата, които 

представляват участника. 

 Участник, за когото е налице някое от изброените в т. 3.1 до т. 3.6 основания за 

отстраняване 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 погасил задълженията си по т. 3.3, включително начислените лихви и/или глоби или 

че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 е 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. 

 Предприетите мерки за надежност се описват подробно в ЕЕДОП (образец № 2), а 

доказателствата за тях се представят в офертата, както следва: 

  по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 

                                                           
1 „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата 

структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
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изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 

обезщетение (когато е приложимо); 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП: документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства (когато е 

приложимо). 

 Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 

Възложителят не го отстранява. 

  

3.7. Не може да участва лице, за което е налице забраната по чл.3 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), освен ако не е налице изключение по чл. 4 от същия 

закон.  На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 

контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по 

обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от 

характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско 

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

преференциален данъчен режим. 

За липсата на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличието на обстоятелствата по чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, участниците попълват ЕЕДОП в Част ІІІ, раздел Г „Други 

основания“, като декларират вярното от следните две твърдения: 

1. Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е 

налице изключение по чл. 4 т.....(посочва се конкретното изключение) от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните  от тях лица и техните действителни 

собственици. 

2. Не е дружество, регистрирано, в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

3.8. Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да 

бъдат самостоятелни участници. "Свързани лица" са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от ДР на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Обстоятелството за липса на свързаност се 

декларира в  ЕЕДОП,  Част ІІІ, раздел Г „Други основания“. 

 

4. Критерии за подбор 

4.1 Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

 Участниците трябва да притежават валидна регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, съгласно чл.3, ал.2 от 

Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от IV група, IV 

(четвърта) категория съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и/ или да посочи 

публичния регистър, в който се съдържа информация за наличието на тази регистрация (в 

случай че тази информация е достъпна и безплатна за проверка в публичен регистър). В 

случай, че участникът е чуждестранно лице - да притежава такава регистрация в аналогичен 

търговски или професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в 

която е установен. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.1: 
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 На етап подаване на оферти за доказване на изискването, участниците попълват 

съответната информация в Част IV, раздел „А“, т. 1 от ЕЕДОП. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да 

представи доказателство за наличие на валидна регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно 

чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от IV 

група, IV (четвърта) категория съгласно ЗУТ. За чуждестранни лица – аналогичен документ 

доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

4.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние  

 4.2.1. Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална 

отговорност”  на участниците в строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ и Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в сила 

от 06.03.2004 г. или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в 

случай че е чуждестранно лице. Застраховката следва да е с покритие минималната 

застрахователна сума за IV категория строежи, съгласно Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.2.1: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП, като точно се позоват на 

документа: пред на застраховката, размер на покритието на застраховката, орган или служба 

издаващи документа и нейната валидност. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да 

представи доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност” на 

участниците в строителството. 

 

4.3. Изисквания за техническите и професионални способности на участниците 

 4.3.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите 

участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност/обект с предмет идентичен 

или сходен с този на поръчката.  

 Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират - строително-монтажни 

работи /СМР/ на сгради и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните 

обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 

към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.3.1: 

 На етап подаване на оферти участниците попълват съответната информация в Част 

IV, раздел „В“, т.1а от ЕЕДОП, като се описва строителството, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вид на строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. В случай, че тази информация се съдържа в 

публичен регистър, който е с безплатен достъп за проверка, участниците могат само и 

единствено да посочат него. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

доказателство за извършеното строителство, посочено в ЕЕДОП, а именно: списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение 

за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило 
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изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие 

с нормативните изисквания. 

 

  4.3.2. Всеки участник следва да разполага с минимум посочения по-долу персонал или 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:  

 Минимум 1 (един) Ръководител на екипа, който да притежава:  

- Професионална област (квалификация): да притежава професионална квалификация 

„инженер“ и висше образование образователна степен „магистър“ по специалност 

„Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или 

еквивалентна;  

- Специфичен професионален опит: опит на управленска/координираща позиция при 

изграждане и/или реконструкция на минимум 1 (една) сграда с обществено-обслужващо или 

смесено предназначение.  

 Минимум 1 (един) Технически ръководител на строежа, който да притежава: 

- Професионална област (квалификация): диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" и да има придобита 

специалност по пътно и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения 

или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма 

подобни специалности), или диплома от акредитирана професионална гимназия по 

строителство или строителен техникум с професионална квалификация „строителен техник“. 

При чуждестранно лице, техническата правоспособност може да бъде призната, когато 

същото притежава диплома, легализирана по съответния ред и когато отговаря на 

изискванията на ЗУТ. 

 - Специфичен опит: ръководство на минимум 1 (един) обект за изпълнение на 

строително-монтажни работи (СМР) на сгради и съоръженията за обществено обслужване и 

на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в 

Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 Минимум 1 (един) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да 

притежава: 

- Професионална област (квалификация): да притежава валидно удостоверение за 

завършен курс по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно удостоверение.  

- Специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект с 

обществено- обслужващо или смесено предназначение. 

ВАЖНО: едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт! 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.3.2: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Част IV, раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП, включително и като посочат 

имената, квалификацията и опита на експертите. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

списък на минимално изискуемия състав, в който е посочена професионалната им 

компетентност.  

 

 4.3.3. Всеки участник следва да притежатежава валиден сертификат за внедрена система 

за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват 

сходен или идентичен с предмета на поръчката - строителство на сгради и съоръженията 

за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в 
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сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.3.3: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

доказателство/а за декларираното в ЕЕДОП.  

 

4.3.4. Всеки участник следва да притежатежава валиден сертификат за внедрена система 

за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват 

сходен или идентичен с предмета на поръчката - строителство на сгради и съоръженията 

за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в 

сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.3.4: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Част IV, раздел „В“, т.7 от ЕЕДОП.  

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

доказателство/а за декларираното в ЕЕДОП.  

 

 !!! Сертификатите по т.4.3.3 и т.4.3.4 трябва да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

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

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 

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

оценяване на съответствието. 

 Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. 

 Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до 

такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по 

независещи от него причини. В този случай, участникът трябва да е в състояние да докаже, 

че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

 

5. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор в единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 5.1. При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация.  

 5.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица (съгл. чл. 65 

от ЗОП) за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
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подизпълнители (съгл. чл. 66 от ЗОП), за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, 

който съдържа информация за липсата на основания за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор. 

 5.3. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя от 

всеки от участниците в обединението. 

 5.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 

информация все още е актуална.  

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

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

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 5.6. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

 5.7. Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, 

които заемат. 

 5.8. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по т. 3.1 до т. 3.6 и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 

ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.   

IV. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

1. Общи изисквания към офертата   

1.1. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка.  

1.2. Върху опаковката с офертата се посочват:  

 

1.3. Офертите се подават в деловодството на Народно читалище „Просвета-1915” на адрес: 

гр.Мизия, ул. „П. Банков” 4А, в срока, посочен в Обявата за поръчката, за получаване на 

оферти.   

1.4. Възложителят удължава срока по т. 1.3 с най-малко с 3 (три) дни, когато в първоначално 

определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичането на този срок, 

възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. 

До Народно читалище „Просвета-1915“  

гр. Мизия,  ул. „П. Банков” 4А 

 

 

ОФЕРТА 

За участие в обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с 

предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и 

външни стълбища при сградата на народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия” 

_______________________________________________ 

наименование на участника/участниците в обединението(когато е приложимо) 

_________________________________________________ 

адрес за кореспонденция 

_________________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 



                     

                        НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1915” гр. МИЗИЯ 

              ул. „П. Банков” 4 
а
, тел; 09161 2384; 0878 584 330, bookmz-mn@dir.bg 

 
 

1.5. Документите свързани с участието се представят от участника или от упълномощен от 

него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 

пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Рискът от забава или 

загубване на офертата е за участника. 

1.6. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, дата и час на 

получаване, като тези данни се записват във „Входящ регистър”, за което на приносителя се 

издава документ.  

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

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

 

2. Съдържание на офертата: 

 2.1. Опис на представените документи – образец №1; 

 2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №2; 

 2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 

от ЗОП (в случай, че е приложимо);  

 2.4. Документите за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице (в случай, че е приложимо); 

 2.5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП - образец № 3;  

 2.6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 

- образец № 4; 

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

се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

 2.7. Техническо предложение - образец №5, съдържащо:  

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

представител на участника (в случай, че е приложимо); 

 б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя (свободен текст):  

 Участниците следва да представят „Техническото предложение”, което да отговаря на 

следните минимални изискванията на Възложителя: 

 представил е линеен график за изпълнение на поръчката заедно с диаграма на 

работната ръка, като за всеки вид строителни работи са дефинирани необходимите човешки 

ресурси за тяхното изпълнение.  

- линейният график за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на предвидените 

за изпълнение строителни работи, заложени в количествената сметка (КС) на обекта. От 

линейния график следва да е виден срокът заизпълнение на строителството, като за 

начална дата на изпълнение на строителството се приема датата на подписване на 

Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия 

и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството и е до подписване на Констативен акт обр.15 за установяване 

годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството.  

 участникът е предложил организация за изпълнение на строителството, посочил е 

разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, 

представил е методите за осъществяване на комуникацията и координацията с възложителя; 
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 Важно! В случай, че участник разпише техническото си предложение за изпълнение на 

поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по качествения 

показател (ТП), поставени в настоящата методика за оценка, то предложението ще се счита за 

непълно и несъответстващо на обявените от Възложителя условия, което е основание за 

отстраняване на участника от процедурата. 

 в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

 г) декларация за срока на валидност на офертата - участниците са обвързани с условията 

на представените оферти за период от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за 

краен срок за получаване на оферти, като може да бъде прието по всяко време преди 

изтичане на този срок; 

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

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

 2.8. „Ценово предложение“ - образец №6, съдържа предложението на участника относно 

цената за изпълнение на поръчката, както и попълнен образец №6.1- „Количествено-

стойностна сметка“, като посочените в образец № 6.1 единични цени формират предлаганата 

от участниците цена за изпълнение на обществената поръчка.  

 Забележка: При неприложена количествено – стойностно сметкa (КСС), ценовото 

предложение на участника няма да бъде оценявано и той ще бъде отстранен. Сборът на 

сумите по отделните дейности, включени в КСС, следва да съвпада с общата предложена 

цена за изпълнение на поръчката, в противен случай участникът ще бъде отстранен.  

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

1.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. 

Критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”. 

1.2 Показатели и методика за оценка на офертите:  

 

Следните показатели и тяхната тежет в комплексната оценка (КО): 

А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява предложените „Организация и начин 

на изпълнение на строителството“ и е с относителна тежест 50 % в КО; 

Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява предложената от участника цена за 

изпълнение на поръчката и е с относителна тежест 50 % в КО. 

 

Определяне на оценките по всеки показател: 

А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява се посочената организация на работа, 

както и начинът, по който ще бъдат изпълнени строителните работи. Офертите, които 

отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по тристепенна скала за оценка, като 

в зависимост от качеството на даденото предложение, на съответния участник му се 

присъждат съответно 80, 90 или 100 точки. В таблицата по-долу са дадени пояснения за 

условията, при които дадена оферта получава съответната оценка: 

Критерии 
Oценка 

(Точки) 

- В своето предложение за организация за изпълнението на поръчката, 

участникът удовлетворява минималните изисквания на възложителя, а 

именно:  

- представил е линеен график за изпълнение на поръчката заедно с диаграма на 

80 
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работната ръка, като за всеки вид строителни работи са дефинирани 

необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение;  

- предложил е организация за изпълнение на строителството и е посочил 

разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови 

експерти.  

- Предложената от участника организация за изпълнението на поръчката 

удовлетворява минималните изисквания на възложителя, а именно: 

- представил е линеен график за изпълнение на поръчката заедно с диаграма на 

работната ръка, като за всеки вид строителни работи са дефинирани 

необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение;  

- предложил е организация за изпълнение на строителството и е посочил 

разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови 

експерти.  

- Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, като в него е налице едно от посочените по-долу 

обстоятелства:  

1. Демонстрираната последователност на отделните строителни работи 

разпределени по зоните, съгласно в Техническата спецификация, и посочената 

взаимообвързаност между конкретните действия на изпълнителя при изпълнение 

на строителството, показват тяхната приложимост за навременното постигане на 

целените резултати;  

2. Посочени са и са анализирани конкретни обстоятелствата, които могат да 

предизвикат затруднения в планираната организация на строително-монтажните 

разботи и са предложени приложими механизни за предотвратяване на тези 

затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.  

90 

- Предложената от участника организация за изпълнението на поръчката 

удовлетворява минималните изисквания на възложителя, а именно: 

- представил е линеен график за изпълнение на поръчката заедно с диаграма на 

работната ръка, като за всеки вид строителни работи са дефинирани 

необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение;  

- предложил е организация за изпълнение на строителството, посочил е 

разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови 

експерти, представил е методите за осъществяване на комуникацията и 

координацията с възложителя.  

- Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, като в него е налице всяко едно от посочените по-долу 

обстоятелства: 

1. Демонстрираната последователност на отделните строителни работи 

разпределени по зоните, съгласно в Техническата спецификация, и посочената 

взаимообвързаност между конкретните действия на изпълнителя при изпълнение 

на строителството, показват тяхната приложимост за навременното постигане на 

целените резултати;  

2. Посочени са и са анализирани конкретни обстоятелствата, които могат да 

предизвикат затруднения в планираната организация на строително-монтажните 

разботи и са предложени приложими механизни за предотвратяване на тези 

затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. 

100 
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За целите на настоящата методика, понятия се тълкуват по следния начин: 

Конкретно- описание, от което недвусмислено е видно, че е насочено към настоящата 

поръчка, със степен на детайлизация, позволяваща да се индивидуализира всеки един от 

описаните компоненти в тяхната последователност, съгласуваност и взаимна 

обвързаност, и включващо разглеждане на възможни аспекти, водещи до очакван резултат; 

Приложимо- действие, метод, начин, дейност и т.н., които са реално изпълними, 

осъществими, възможни в конкретната ситуация; 

Обосновава - означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности/мерки при изпълнението на поръчката. 

Възложителят ще приеме, че съответното предложение обосновава „навременното и 

качествено постигане на целените резултати“, съответно гарантира „качественото и 

срочно изпълнение на поръчката“, когато предложената последователност на отделните 

строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи, 

съответно организация и начин на работа, отчитат изискванията на Възложителя, както 

и спецификата на обекта и отговарят на конкретните изисквания от техническите 

спецификации и нормативните разпоредби, приложими към изпълнението на предмета на 

поръчката. 

Максималният брой точки по този показател е 100. 

 

Важно! В случай, че участник разпише техническото си предложение за изпълнение на 

поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по качествения 

показател (ТП), поставени в настоящата методика за оценка, то предложението ще се счита за 

непълно и несъответстващо на обявените от Възложителя условия, което е основание за 

отстраняване на участника от процедурата. 

 

Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява се предложена от участника крайна цена 

за изпълнение на поръчката. Максимално възможната оценка е 100 точки, като относителната 

тежест на показателя в комплексната оценка (КО) е 50 %. 

Оценката по показателя се изчислява по формулата: ФП = (Цmin / Цi) х 100, където: 

Цmin е най-ниската предложена от Участник цена за изпълнение на поръчката; 

Цi е предложената от Участник(i) цена за изпълнение. 

 

 Комплексната оценка (КО), на всеки участник, представлява сбора от оценките на 

двата показателя и се изчислява по следната формула:  

КО = ТП x 50% + ФП x 50% 

Максимален брой точки КО – 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

 

1.3. Настоящата методика съдържа указания за определяне на комплексната оценка на всяка 

оферта, показателите, броя точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, 

както и указания за определяне на оценката по всеки показател. 

1.4. Методиката се прилага по отношение на офертите на участниците, които не са 

отстранени от участие и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за лично 

състояние и критерии за подбор.  
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VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ  

1.1. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от 

специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП.  

1.2.1 Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 

5-дневен срок от получаване на искането.  

1.2.2 Писмената обосновка по предходната точка се оценява по отношение на нейната 

пълнота и обективност в съответствие с чл. 72 от ЗОП. 

1.3. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се 

класира на първо място. 

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

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

а) по-ниска предложена цена; 

б) по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да 

бъде получен за съответния показател). 

1.5. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

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

изискванията на т. 1.4. 

1.6. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и 

същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.  

 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

 Възложителят сключва договор, в съответствие с предложения Проект на договор 

(Приложение №2), с определения за изпълнител на обществената поръчка в 30-дневен срок от 

датата на определяне на изпълнителя. 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за изпълнение на 

договора. 

 

IХ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

 За въпроси, които не са разгледани в настоящата документация се прилагат разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 
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  Приложение №1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

1. Съществуващо положение: Прилежащите пространства около сградата на читалището 

представляват различни повърхнини, изпълнени по различно време, с различни мателиали и 

степен на амортизация. Наблюдават се зони с, изпълнени с тротоарни плочи, с различни 

размери и асортимент, пространства с бетонова настилка, като на част от тях допълнително е 

доливан бетон за промяна на наклота, паркови алеи, зелени площи, оградени с градински 

бордюри, а така също и пространства без настилка и без повърхностно покритие. Трябва да се 

отбележи и факта, че в рамките на уреголирания поземлен имот на читалището попада и част 

от декоративната настилка на площада, като в настилката не е обособена фуга или граница 

между имотите. По фасадата пред входа за декори настилка практически няма. Частично са 

останали тротоарни бордюри, които са силно амортизирани, деформирони или счупени и 

разместени. На местата с бетонова настилка същата в повечето случаи не отвежда 

повърхностните води и поради тази причина частично са доливани малки количества бетон с 

цел компенсиране на обратните наклони в настилката. 

Лошо е и състоянието на външното главно стълбище на сградата, заедно с вградените в него 

масивни стоманобетонови цветарници. Стълбището е силно разпукано, с множество 

пропадания и видимо слягане от околко 7-10 см в контактната линия със сградата. Това 

обстоятелство води до неправилно отвеждане на повърхностните води директно в основите на 

сградата. Ситуацията се влошава допълнително и от факта, че водните количества от покрива 

се изливат непосредствено до фасадата на сградата, без да се отвеждат на подходящо 

разстояние или да се заустят в канализацията. Цветарниците са силно разпукани и 

декоративните мазилки по тях са изпадали в по-голямата си част. 

 

2. Техническа спецификация на материалите и видовете СМР: Всички елементи, детайли 

и материали пристигащи на обекта да бъдат придружени с необходимите документи, съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Не се допуска влагане на материали, които не покриват и не 

удовлетворяват якостните изисквания или имат дефекти като изкривявания, отчупвания, 

пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери, извън 

нормативно допустимите такива. 

 

3. Изисквания при изпълнение на дейностите на обекта: 

 

Изисквания при изпълнение на демонтажни работи: При демонтаж на съществуващата 

настилка пред главното стълбище на сградата - част от площада на града, демонтажните 

работи да се извършват внимателно, като се запазят елементите от настилката и се съхранят за 

последващ монтаж.  

 

Изисквания при изпълнение на земни работи: Излишният изкопан материал да бъде 

извозен на разрешеното място, като таксите са за сметка на Изпълнителя. Не се допуска 

прекопаване (изкопаване до по-ниска кота от предвидената по проект). Извършените 

случайно или по невнимание прекопавания се запълват с еднородна почва от същия изкоп и 

се уплътняват до състояние на първоначалната си плътност. Ако това не може да се постигне, 

прекопаването се запълва с пясък, чакъл или баластра, които се уплътняват. На разстояние 0,7 

- 1,00 м от ръба изкопът се огражда и се оборудва с подходяща сигнализация с цел 

предотвратяване на инциденти. Изкопът да се поддържа сух. 

 

Изисквания при изпълнение на кофражни работи: Бетоновите елементи ще се изпълняват 

от монолитен стоманобетон. За изпълнението им да се използват инвентарни кофражни 
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платна, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална обръщаемост, 

и да осигуряват проектните размери и очертания на съответните елементи. Преди полагане на 

бетонната смес, кофражните повърхности трябва да бъдат добре почистени и смазани, за да 

осигурят гладка и неувредена повърхност на бетона. Всички елементи на кофражите трябва да 

са оразмерени за поемане на съответното им натоварване при бетонирането. Опорните части 

на кофража трябва да са поставени на места, изключващи възможността на неравномерно 

слягане по време на бетонирането. Кофражните повърхности трябва да са плътни, за да не 

изтича циментовото мляко. Всички поддържащи кофража елементи (стойки, ферми и др.) 

трябва да се поставят на приспособления за лесно декофриране (клинове, винтове, пясъчни 

гърнета и др.) Декофрирането се извършва след нареждане от отговорното за обекта 

техническо лице. Не се допуска складиране на строителни материали върху кофражите. 

 

Изисквания при изпълнение на армировъчни и бетонови работи: Армировката на 

стоманобетонните конструкции задължително се изработва и монтира в пълно съответствие с 

одобреното конструктивно становище, при спазване на изискванията на ПИПСМР и 

нормативните документи, отнасящи се до този вид работи. Армировката, определена по 

спецификация, трябва да бъде доставена със сертификат – документ, удостоверяващ, че 

стоманата отговаря на съответния нормативен документ и в сертификата са посочени номер 

на партидата, марка на стоманата, диаметри и механичните й качества. Не се допуска 

използване на нестандартна армировка. Прътите в армировъчните скелети трябва да бъдат 

надеждно привързани, за да се осигури запазване на проектните разстояния при полагането на 

бетона. Трябва да бъде осигурено проектното покритие посредством фиксатори или други 

стандартни средства. Преди полагане на бетона кофражните форми трябва да бъдат добре 

почистени от механични и химически замърсители. Да не се полага бетон върху замръзнали 

или заледени повърхности. Армировъчната стомана трябва да бъде добре почистена, да има 

чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и други замърсявания. Не се 

допуска полагане на бетон преди проверка и приемане на кофражните и армировъчните 

работи от оторизираните специалисти и съставяне на предвидените в нормативите документи. 

Бетонът трябва да бъде произведен от бетонов възел при спазване изискванията на ПИПСМР, 

транспортиран с бетоновоз. Да бъде придружен със сертификат за съответната партида, 

гарантиращ качествата и показателите. Продължителността на транспортиране на бетона до 

полагането му, да се определи от лабораторията, изпитваща пробите, но да не бъде повече от 

1 час. При полагане на бетона при високи температури или при зимни условия, да се вземат 

съответните мерки за полагане на грижи за пресния бетон, за да се избегне образуване на 

пукнатини, поради съсъхване или обрушване при замръзване. Да не се допуска увреждане на 

бетона при проливен дъжд, силен вятър, замръзване и други физически увреждания. При 

прекъсване на бетонирането за повече от 2,5 часа, същото може да продължи при спазване на 

изискванията за оформяне на работна фуга. При полагане на бетона да се осигури чрез 

вибриране плътно запълване на кофражната форма и необходимото уплътнение на бетонната 

смес, без да се допуска разслояването й.  

 

4. Описание на СМР, количество и обем: 

Предмет на разрешението за строеж са настилките, облицовките и малките архитектурни 

елементи в парковата среда непосредствено прилежаща на народно читалище „Просвета-

1915“ в гр. Мизия. 

 

5. Предвидените работи включват следните СМР по следните зони: 

 

Зона А 

 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; 

 - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см; 

 - Уплътняване на инертен материал; 
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 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови 

плочи; 

 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 

5 см; 

 - Фугиране на тротоарни плочи; 

 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона Б 

 - Демонтаж на стари компрометирани мозаечни плочи; 

 - Демонтаж на фасадни плочи от травертин (счупени или разлепени); 

 - Разбиване на съществуваща компрометирана стоманобетонова настилка и стъпала; 

 - Премахване на компрометирана мозайка по бордове и чела пред дограма на фасадата; 

 - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Направа на ръчен траншеен изкоп за ребра; 

 - Доставка и полагане на подложен бетон за ребра - В 15, 10 см; 

 - Направа на кофраж за оформяне на опорни ребра на настилката и долно стъпало; 

 - Доставка и полагане на армировка за опорни ребра в настилката - 6 N 10 / м - надлъжна 

армировка и 5 бр. / м стремена Ø 8 през 20 см. 

 - Доставка и полагане на бетон В 20 за ребра на настилка и ребро на долно стъпало. Изливат 

се до кота долен ръб на настилката; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 30 см; 

 - Уплътняване на инертен материал на два пласта по 15 см. Уплътняването се извършва с 

виброжабка; 

 - Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка; 

 - Направа на кофраж за стълбищни рамена и стъпала; 

 - Направа на рампа за достъпна среда; 

 - Доставка и полагане на армировка за настилка - 5 Ø 8 в двете посоки - долна армировка; 

 - Доставка и полагане на армировка за стъпала; 

 - Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка и стълбищни рамена и стъпала; 

 - Доставка и полагане на армирана циментова замазка за наклон със средна дебелина 8 см, 

мрежа Ø 4 мм; 

 - Доставка и полагане на настилка от врачански варовик; 

 - Оформяне на стъпала и чела на стълбище - врачански варовик; 

 - Доставка и полагане на врачански варовик по бордове и чела пред дограма по фасада, 

включително цокъл по колонки между дограма по фасадата; 

 - Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик; 

 - Доставка и монтаж на фасадни плочи от травертин; 

 - Обработка на повърхността и фугите на фасадни плочи от травертин; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона В 

- Демонтаж на пана от плочи от травертин, цепен камък и паваж. Настилката се демонтира 

внимателно с цел запазване и повторен демонтаж след приключване на дейностите по ремонта 

на стълбището и цветарниците; 

 - Отстраняване на 10 см от подложния пласт под настилката - ръчен изкоп; 

 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на настилката; 

 -Обратен монтаж на демонтираната настилка, като се спази растера на съществуващото 

положение и се съобрази нивото с нивото на старата запазена настилка на площада; 
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 - Фугиране на настилката; 

 - Обработка на фугите между зоната на възстановената настилка и стълбището; 

 - Ръчно натоварване на земни маси на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище. 

 

Зона Г 

 - Демонтаж на стара компрометирана мозаайка по стъпало; 

 - Очукване на компрометирани напукани зони от стъпалото; 

 - Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало; 

 - Направа на рампа за достъпна среда; 

 - Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на стъпало; 

 - Доставка и полагане на врачански варовик по стъпало 

 - Доставка и полагане на врачански варовик по чела на стъпало; 

 - Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик; 

 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона Д 

 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; 

 - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см; 

 - Уплътняване на инертен материал; 

 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови 

плочи; 

 - Коригиране на нивото на шахтите; 

 - Доставка на чугунен капак за шахта; 

 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 

5 см; 

 - Фугиране на тротоарни плочи; 

 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки; 

 - Коригиране на нивото на шахтите и доставка на чугунен капак за една от тях; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона Е 

 - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см; 

 - Уплътняване на инертен материал; 

 - Доставка и полагане на тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови 

плочи; 

 - Направа на стоманобетонова рампа към съществуващ паркинг; 

 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 

5 см; 

 - Фугиране на тротоарни плочи; 

 - Обработка на фугите между зоната, старите оставащи настилки и съседните зони; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона Ж 
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 - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см; 

 - Уплътняване на инертен материал; 

 - Доставка и полагане на тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови 

плочи; 

 - Направа на стоманобетонова рампа към съществуващ паркинг; 

 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 

5 см; 

 - Фугиране на тротоарни плочи; 

 - Обработка на фугите между зоната, старите оставащи настилки и съседните зони; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона З 

 - Разкъртване на стара компрометирана и деформирана бетонова настилка; 

 - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см; 

 - Уплътняване на инертен материал; 

 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови 

плочи; 

 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 

5 см; 

 - Фугиране на тротоарни плочи; 

 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт между сградата и новата настилка; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона И 

 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; 

 - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см; 

 - Уплътняване на инертен материал; 

 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови 

плочи; 

 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 

5 см; 

 - Фугиране на тротоарни плочи; 

 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт между сградата и новата настилка; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона К 

 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; 

 - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри; 
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 - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; 

 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински бордюри; 

 - Доставка и полагане на градински бордюри; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см; 

 - Уплътняване на инертен материал; 

 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови 

плочи; 

 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 

5 см; 

 - Фугиране на тротоарни плочи; 

 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт между сградата и новата настилка; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона Л 

 - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см; 

 - Уплътняване на инертен материал; 

 - Направа на стоманобетонова рампа за достъпна среда към съществуващ улица; 

 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на градински бордюри; 

 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 

5 см; 

 - Фугиране на тротоарни плочи; 

 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона М 

 - Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и нискостеблена растителност; 

 - Направа на изкоп с дълбочина 10 см; 

 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; 

 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински бордюри; 

 - Доставка и полагане на градински бордюри; 

 - Доставка и полагане на почва; 

 - Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване; 

 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона Н 

 - Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и нискостеблена растителност; 

 - Направа на изкоп с дълбочина 10 см; 

 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри; 

 - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; 

 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински бордюри; 

 - Доставка и полагане на градински бордюри; 

 - Доставка и полагане на почва; 

 - Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване; 
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 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона О 

 - Премахване на стара комрометирана настилка от травертин по площадка, стъпала и под на 

КПП; 

 - Премахване на цокъл от травертин по колони на входа; 

 - Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпала; 

 - Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на стъпала; 

 - Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по площадка (включително входа на 

КПП) и стъпала; 

 - Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик; 

 - Доставка и полагане на цокъл от врачански варовик по колони пред входа; 

 - Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик; 

 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

Зона П 

 - Почистване на съществуващи пана от бетонова настилка, паваж и плочи от травертин; 

 - Обработка на фугата между настилката и сградата с водоотблъскващи препарати; 

 - Третиране на повърхността на настилките с водоотблъскващи препарати. 

 

Зона Р 

 - Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и нискостеблена растителност; 

 - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; 

 - Доставка и полагане на почва; 

 - Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване; 

 - Ръчно натоварване на земни маси на транспортно средство; 

 - Транспорт на земни маси до насипище. 

 

Зона С 

- Демонтаж на фасадни плочи от травертин (счупени или разлепени); 

 - Доставка и монтаж на фасадни плочи от травертин; 

 - Обработка на повърхността и фугите на фасадни плочи от травертин; 

 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство; 

 - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. 

 

6. Площта на ремонта обхваща съответно: 

 

- 593,25 м
2
, включително външни стълбища, стъпала и цветарници, като част от сградата на 

читалището; 

- 747,86 м
2
, включително тротоари, настилки, зелени площи в рамките на УПИ. 

 

7.1. В част „Архитектура” са разработени следните зони, тъй като са част от сградата на 

читалището: 

- Зона „Б”; 

- Зона „Г”; 

- Зона „Н”; 

- Зона „О”; 

- Зона „С”; 

- Цветарник – 1; 

- Цветарник – 2; 

- Цветарник – 3; 

- Цветарник – 4; 
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7.2. В част „Геодезия” са разработени останалите зони, тъй като същите 

са част от пространството около сградата, разположени в прилежащия на читалището 

урегулиран поземлен имот и не представляват част от сградата, както следват: 

- Зона, „А”; 

- Зона „В”; 

- Зона „Д”; 

- Зона „Е”; 

- Зона „Ж”; 

- Зона „З”; 

- Зона „И”; 

- Зона „К”; 

- Зона „Л”; 

- Зона „М”; 

- Зона „П”; 

- Зона „Р”; 
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

 
ЧАСТ:   АРХИТЕКТУРА 

  

№ Описание на работите/видове работи 
Ед. 

мярка 
К-во. 

1 2 3 4 

I. ЗОНА "Б"     

1  - Демонтаж на стари компрометирани мозаечни плочи; м² 367,42 

2 
 - Демонтаж на фасадни плочи от травертин (счупени или 

разлепени); 
м² 27,00 

3 
 - Разбиване на съществуваща компрометирана стоманобетонова 

настилка и стъпала; 
м² 472,85 

4 
 - Премахване на компрометирана мозайка по бордове и чела пред 

дограма на фасадата; 
м² 22,50 

5  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 110,22 

6  - Направа на ръчен траншеен изкоп за ребра; м³ 24,13 

7  - Доставка и полагане на подложен бетон за ребра - В 15, 10 см м³ 6,43 

8 
 - Направа на кофраж за оформяне на опорни ребра на настилката и 

долно стъпало; 
м² 96,51 

9 
 - Доставка и полагане на армировка за опорни ребра в настилката - 

4 N 10 / м - надлъжна армировка и 5 бр. / м стремена ∅ 8 през 20 см. 
кг. 1135,52 

10 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за ребра на настилка и ребро на 

долно стъпало. Изливат се до кота долен ръб на настилката; 
м³ 12,06 

11 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 30 см; 
м³ 98,16 

12 
 - Уплътняване на инертен материал на два пласта по 15 см. 

Уплътняването се извършва с виброжабка; 
м³ 98,16 

13  - Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка; м² 327,20 

14  - Направа на кофраж за стълбищни рамена и стъпала; м² 73,03 

15 
 - Доставка и полагане на армировка за настилка - 5 ∅ 8 в двете 

посоки - долна армировка; 
кг. 1451,29 

16  - Доставка и полагане на армировка за стъпала; кг. 2245,00 

17 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка и стълбищни 

рамена и стъпала; 
м³ 60,62 

18 
 - Доставка и полагане на армирана циментова замазка за наклон със 

средна дебелина 8 см, мрежа ∅ 4 мм; 
м² 367,42 

19  - Доставка и полагане на настилка от врачански варовик; м² 367,42 

20  - Оформяне на стъпала и чела на стълбище - врачански варовик; м² 182,58 

21 

 - Доставка и полагане на врачански варовик по бордове и чела пред 

дограма по фасада, включително цокъл по колонки между дограма 

по фасадата; 

м² 22,50 

22  - Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик; м² 205,08 

23  - Доставка и монтаж на фасадни плочи от травертин; м² 27,00 

24 
 - Обработка на повърхността и фугите на фасадни плочи от 

травертин; 
м² 27,00 

25 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 201,13 

26  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 134,35 

27  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 66,78 

II. ЗОНА "Г" 
  

1 - Демонтаж на стара компрометирана мозаайка по стъпало; м² 12,12 
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2  - Очукване на компрометирани напукани зони от стъпалото; м³ 0,61 

3  - Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало; м² 3,23 

4 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на 

стъпало; 
м³ 0,61 

5  - Доставка и полагане на врачански варовик по стъпало м² 12,12 

6  - Доставка и полагане на врачански варовик по чела на стъпало; м² 3,23 

7   - Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик; м² 15,35 

8 
 -Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно 

средство; 
м³ 1,21 

9  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,21 

III. ЗОНА "Н" 
  

1  - Демонтаж на стара мраморна настилка по стъпало пред изход; м² 2,14 

2  - Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало; м² 0,67 

3 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на 

стъпало; 
м³ 0,11 

4 
 - Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по стъпало 

пред изход; 
м² 2,14 

5  - Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик; м² 0,67 

6  - Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик; м² 2,80 

7 
 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно 

средство; 
м³ 0,11 

8  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 0,11 

IV. ЗОНА "О" 
  

1 
 - Премахване на стара комрометирана настилка от травертин по 

площадка, стъпала и под на КПП; 
м² 61,34 

2  - Премахване на цокъл от травертин по колони на входа; м² 1,84 

3  - Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпала; м² 11,34 

4 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на 

стъпала; 
м³ 1,75 

5 
 - Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по 

площадка (включително входа на КПП) и стъпала; 
м² 50,00 

6  - Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик; м² 11,34 

7 
 - Доставка и полагане на цокъл от врачански варовик по колони 

пред входа; 
м² 1,84 

8  - Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик; м² 63,17 

9 
 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно 

средство; 
м³ 3,16 

10  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 3,16 

V. ЗОНА "С" 
  

1 
 - Демонтаж на фасадни плочи от травертин (счупени или 

разлепени); 
м² 36,39 

2  - Доставка и монтаж на фасадни плочи от травертин; м² 36,39 

3 
 - Обработка на повърхността и фугите на фасадни плочи от 

травертин; 
м² 36,39 

4 
 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно 

средство; 
м³ 1,82 

5  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,82 

VI. ЦВЕТАРНИК - 1 
  

1 
 - Сваляне на стара подкожушена и напукана мозайка по външни 

страници и шапки; 
м² 43,06 

2 
 - Изчукване и отстраняване на напукани и компрометирани парчета 

от бетоновата конструкция на цветарника; 
м² 35,88 
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3 
 - Направа на ръчен изкоп - траншеен по външния контур на 

цветарника до достигане на основите; 
м³ 8,37 

4 
 - Полагане на подложен бетон В 15 с дебелина 10 см под основите 

на новия стоманобетонов кожух; 
м³ 1,20 

5 
 - Запълване на пукнатини в стените на съществуващия цветарник с 

цименто-пясъчен разтвор; 
м² 52,62 

6 
 - Полагане на бетон-контакт върху външните повърхности на 

стените на съществуващия цветарник; 
м² 52,62 

7  - Доставка и полагане на армировка; кг. 920,00 

8  - Направа на единичен кофраж; м² 52,62 

9  - Доставка и полагане на бетон В 20 за стени на новия цветарник; м³ 10,52 

10 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м² 38,25 

11 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

бордове на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м 25,50 

12  - Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове; м² 53,55 

13 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 11,24 

14  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 8,37 

15  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 2,87 

VI

I. 
ЦВЕТАРНИК - 2 

  

1 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м² 6,61 

2 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

бордове на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м 12,35 

3  - Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове; м² 11,55 

VI

II. 
ЦВЕТАРНИК - 3 

  

1 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м² 6,61 

2 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

бордове на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м 12,35 

3  - Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове; м² 11,55 

IX. ЦВЕТАРНИК - 4 
  

1 
 - Сваляне на стара подкожушена и напукана мозайка по външни 

страници и шапки; 
м² 15,73 

2 
 - Изчукване и отстраняване на напукани и компрометирани парчета 

от бетоновата конструкция на цветарника; 
м² 13,11 

3 
 - Направа на ръчен изкоп - траншеен по външния контур на 

цветарника до достигане на основите; 
м³ 3,06 

4 
 - Полагане на подложен бетон В 15 с дебелина 10 см под основите 

на новия стоманобетонов кожух; 
м³ 0,44 

5 
 - Запълване на пукнатини в стените на съществуващия цветарник с 

цименто-пясъчен разтвор; 
м² 19,23 

6 
 - Полагане на бетон-контакт върху външните повърхности на 

стените на съществуващия цветарник; 
м² 19,23 

7  - Доставка и полагане на армировка; кг. 380,00 

8  - Направа на единичен кофраж; м² 19,23 

9  - Доставка и полагане на бетон В 20 за стени на новия цветарник; м³ 3,85 

10 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м² 15,75 
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11 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

бордове на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м 10,50 

12  - Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове; м² 22,05 

13 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 4,11 

14  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 3,06 

15  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,05 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

ЧАСТ:   ГЕОДЕЗИЯ - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

№ Описание на работите 
Ед. 

мярка 
К-во. 

1 2 3 4 

I. ЗОНА "А" 
  

1 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 29,45 

2  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 8,84 

3 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 20 см; 
м³ 5,89 

4  - Уплътняване на инертен материал; м³ 5,89 

5 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 2,95 

6 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с 

размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 29,45 

7  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 29,45 

8 
 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи 

настилки; 
м 32,27 

9 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 10,31 

10  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 8,84 

11  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,47 

II. ЗОНА "В" 
  

1 

 - Демонтаж на пана от плочи от травертин, цепен камък и паваж. 

Настилката се демонтира внимателно с цел запазване и повторен 

демонтаж след приключване на дейностите по ремонта на 

стълбището и цветарниците; 

м² 99,82 

2 
 - Отстраняване на 10 см от подложния пласт под настилката - 

ръчен изкоп; 
м³ 9,98 

3 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на настилката; 
м³ 9,98 

4 

 - Обратен монтаж на демонтираната настилка, като се спази 

растера на съществуващото положение и се съобрази нивото с 

нивото на старата запазена настилка на площада; 

м² 99,82 

5  - Фугиране на настилката; м² 99,82 

6 
 - Обработка на фугите между зоната на възстановената настилка 

и стълбището; 
м 113,00 

7  - Ръчно натоварване на земни маси на транспортно средство; м³ 9,98 

8  - Транспорт на земни маси до насипище. м³ 9,98 

III. ЗОНА "Д" 
  

1 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 66,56 
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2  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 19,97 

3 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 20 см; 
м³ 13,31 

4  - Уплътняване на инертен материал; м³ 13,31 

5 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 6,66 

6  - Доставка на чугунен капак за шахта; бр. 1,00 

7 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с 

размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 66,56 

8  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 66,56 

9 
 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи 

настилки; 
м 32,76 

10 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 23,30 

11  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 19,97 

12  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 3,33 

IV. ЗОНА "Е" 
  

1  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 7,89 

2 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 20 см; 
м³ 5,26 

3  - Уплътняване на инертен материал; м³ 5,26 

4  - Доставка и полагане на тротоарни бордюри; м 4,20 

5 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 2,63 

6 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с 

размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 26,30 

7  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 26,30 

8 
 - Обработка на фугите между зоната, старите оставащи настилки 

и съседните зони; 
м 21,02 

9 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 9,19 

10  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 7,89 

11  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,30 

V. ЗОНА "Ж" 
  

1  - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 68,86 

2  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 20,66 

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни 

бордюри; 
м 16,60 

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 16,60 

5 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 20 см; 
м³ 13,77 

6  - Уплътняване на инертен материал; м³ 13,77 

7 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 6,89 

8  - Доставка на чугунен капак за шахта; бр. 1,00 

9 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с 

размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 68,86 

10  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 68,86 

11 
 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт 

между сградата и новата настилка; 
м 22,95 

12 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 26,18 
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13  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 20,66 

14  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 5,52 

VI. ЗОНА "З" 
  

1 
 - Разкъртване на стара компрометирана и деформирана бетонова 

настилка; 
м² 9,75 

2  - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; м³ 2,93 

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни 

бордюри; 
м 3,25 

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 3,25 

5 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 20 см; 
м³ 1,95 

6  - Уплътняване на инертен материал; м³ 1,95 

7 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на тротоарни бетонови плочи; 
м² 0,98 

8 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с 

размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 9,75 

9  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 9,75 

10 
 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт 

между сградата и новата настилка; 
м 3,25 

11 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 3,82 

12  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 2,93 

13  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 0,89 

VII. ЗОНА "И" 
  

1  - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 60,30 

2  - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; м³ 18,09 

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни 

бордюри; 
м 20,10 

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 20,10 

5 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 20 см; 
м³ 12,06 

6  - Уплътняване на инертен материал; м³ 12,06 

7 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 6,03 

8 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с 

размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 60,30 

9  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 60,30 

10 
 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт 

между сградата и новата настилка; 
м 20,10 

11 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 23,62 

12  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 18,09 

13  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 5,53 

VIII. ЗОНА "К" 
  

1  - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 85,29 

2  - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; м³ 25,59 

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни 

бордюри; 
м 3,00 

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 3,00 

5 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински 

бордюри; 
м 25,45 

6  - Доставка и полагане на градински бордюри; м 25,45 
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7 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 20 см; 
м³ 17,06 

8  - Уплътняване на инертен материал; м³ 17,06 

9 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 8,53 

10 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с 

размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 85,29 

11  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 85,29 

12 
 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт 

между сградата и новата настилка; 
м 25,45 

13 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 30,99 

14  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 25,59 

15  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 5,40 

IX. ЗОНА "Л" 
  

1  - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; м³ 7,46 

2 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с 

дебелина 20 см; 
м³ 4,97 

3  - Уплътняване на инертен материал; м³ 4,97 

4  - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни бордюри; м 11,48 

5  - Доставка и полагане на тротоарни бордюри; м 11,48 

6  - Доставка и полагане на градински бордюри; м 8,12 

7 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за 

основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 2,49 

8 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с 

размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 24,87 

9  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 24,87 

10 
 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи 

настилки; 
м 3,00 

11 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 8,90 

12  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 7,46 

13  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,44 

X. ЗОНА "М" 
  

1 
 - Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и 

нискостеблена растителност; 
м² 169,34 

2  - Направа на изкоп с дълбочина 10 см; м³ 16,93 

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни 

бордюри; 
м 25,60 

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 25,60 

5 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински 

бордюри; 
м 5,20 

6  - Доставка и полагане на градински бордюри; м 5,20 

7  - Доставка и полагане на почва; м³ 16,93 

8  - Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване; м² 169,34 

9 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 20,29 

10  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 16,93 

11  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 3,36 

XI. ЗОНА "П" 
  

1 
- Почистване на съществуващи пана от бетонова настилка, паваж 

и плочи от травертин; 
м² 69,40 
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2 
 - Обработка на фугата между настилката и сградата с 

водоотблъскващи препарати; 
м² 24,53 

3 
 - Третиране на повърхността на настилките с водоотблъскващи 

препарати; 
м² 69,40 

XII. ЗОНА "Р" 
  

1 
 - Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и 

нискостеблена растителност; 
м² 35,70 

2  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 10,71 

3  - Доставка и полагане на почва; м³ 10,71 

4  - Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване; м² 35,70 

5  - Ръчно натоварване на земни маси на транспортно средство; м³ 10,71 

6  - Транспорт на земни маси до насипище. м³ 10,71 
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Приложение №2 

ПРОЕКТ! 

 

ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

№ …................................ 

 

Днес, ................2018г., в гр. София, между: 

 

 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА-1915”, със седалище и адрес на 

управление: гр.Мизия , ул.”П.Банков” № 4А , ЕИК:000183690, представлявано от 

…………….., в качеството си на……………………….., наричана за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

 [НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], [с адрес: [адрес на изпълнителя] / 

със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 

код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета 

страна) […] [и ДДС номер […]], представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, 

представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, 

представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат 

правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е 

приложимо]], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. [посочват се приложимите разпоредби] от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и [посочват се наименование, номер и дата на акта на възложителя за 

избор на изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен 

ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на 

народно читалище „ПРОСВЕТА-1915“ в гр. Мизия”, се сключи този договор 

(„Договорът“) за следното: 

 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу заплащане 

и при условията на този Договор, да извърши основен ремонт на външни настилки, 

зелени площи и външни стълбища наричани за краткост „Дейностите”, на сградата на 

Народно читалище „Просвета-1915“- гр. Мизия” съгласно договор №06/07/2/0/00206 от 

08.12.2017г. сключен между Държавен Фонд „Земеделие” и Народно читалище 

„Просвета-1915” гр.Мизия, навичан за краткост „Обекта/ът”. 

 Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Дейностите на Обекта в 

съответствие с действащите нормативни изисквания, Техническата спецификация, 

Техническото и Ценовото си предложение, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 

и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

 Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно 

преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното 
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обстоятелство. (ако е приложимо)  

 

 II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване. 

 (2) Срокът за цялостното изпълнение на Дейностите по Обекта е 

..................(словом) келндарни дни, съобразно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок 

в Техническото му предложение за изпълнение на поръчката, приложение към 

Договора.  

 (3) Срокът за изпълнение на строителство започва да тече от датата на 

подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството и е до подписване на Констативен 

акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

 Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на строежа или на отделни негови подетапи 

може да бъде удължаван в предвидените в чл. 116 от ЗОП, които правят невъзможно 

цялостното завършване на строежа или на отделен негов подетап. 

 (2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за 

изпълнение на договора, в резултат на непредвидено обстоятелство възпрепятстващо 

извършването на строителството, което не може да се вмени във вина на двете Страни 

по договора, следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване на този срок. 

Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 5 (пет) 

календарни дни от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е узнал за обстоятелството, 

даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В случай, че искането не е 

направено в рамките на срока по тази алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да 

удължи срока за изпълнение. 

 (3) В случаите по ал. 2: 

1. Сроковете се удължават в съответствие с подписания акт- обр.10 по реда на 

Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството и се представя в срок от 2 (два) работни дни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 2. В срок от 2 (два) работни дни след подписване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на обр.11 по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството за установяване състоянието на строежа при 

продължаване на строителството, се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Чл. 6. Гаранционният срок за изпълнени строителни и монтажни работи на 

Обекта е съгласно минималните срокове определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

 

 ІIІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл.7 (1) За извършване на Дейностите по Обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лева без ДДС: ...................... (.............................) и цена в лева с 

ДДС: ...............................(........................), съгласно ценовото му предложение. 

 (2) Цената по ал.1 за изпълнение на строителството на Обекта включва всички 

преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, както и дължимите данъци и 

такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този 

Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

 Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 7, ал.1 , по 

следния начин: 

 (а) Междинни плащания - в общ размер до 70 % от стойността на договора, без 

ДДС -  в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от 

упълномощените по договора лица акт за приемане на изпълнените строително - 

монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнението на 



 

                         НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1915” гр. МИЗИЯ 

              ул. „П. Банков” 4 
а
, тел; 09161 2384; 0878 584 330, bookmz-mn@dir.bg 

 

 

съответен/съответни етапи от инвестиционния проект и линейния 

план - график;  б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; и в) оригинална фактура 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от акта;. 

 (б) Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички 

признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумата по 

междинното плащание в размер до  ……………. ........лв. (........................................)  без 

ДДС - в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената 

работа, предмет на сключения договор, удостоверено със съставянето на Констативен 

акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 9 За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 

работи, които са приети и са отразени в съответния протокол и след представяне на 

фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.10  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено 

извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, преди отстраняването на всички недостатъци за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени с двустранен писмен протокол. 

 Чл. 11 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в [лева/евро/друга 

валута (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета 

страна), чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 Банка: […………………………….] 

 BIC: […………………………….] 

 IBAN: […………………………….].  

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени по ал.1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

  

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 

Страните. 

 Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

 1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на договора, 

при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си;  

 2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, 

информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора. 

 3. да получи достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на Дейностите 

по договора; 

 4. да упълномощи свой представител, който да има правата и задълженията да го 

представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор.  

 Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. да извършва Дейностите и да изпълнява задълженията си в уговорените 

срокове, начин и качество, в съответствие с Договора и  неговите Приложения, 

нормативните изисквания и дадените забележки по изпълнение на договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от съответния съгласувателен орган; 

 2. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да спазва действащите закони, правилници, наредби, норми и 

стандарти, строителните, техническите и технологичните правила и нормативи в 

Република България, включително и тези за опазване на околната среда и 

безопасността на труд по време на строителните работи; 



 

                         НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1915” гр. МИЗИЯ 

              ул. „П. Банков” 4 
а
, тел; 09161 2384; 0878 584 330, bookmz-mn@dir.bg 

 

 

 3. да доставя и влага в строежа висококачествени материали и 

строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на 

техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към 

него, инвестиционните проекти, както и на изискванията по приложимите стандарти. 

Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за 

качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя 

му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания 

към продуктите и другите позаконови нормативни актове, отностно тези видове 

документи; 

4. да води пълно досие на Обекта, в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

и при нужда да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи;  

 5. при извършване на СМР на Обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за своя 

сметка,  да го охранява до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 6. да осигурява по всяко време достъп и възможност за осъществяване на 

проверки и контрол по изпълнението на настоящия договор на държавните органи и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,както и да съдейства на националните и европейски компетентни 

органи при  извършване на  одити, контрол и проверки при усвояването и разходването 

на средствата по този договор;  

 7. да освободи и почисти строителната площадка на Обекта, след приключване 

на Дейностите и преди подписване на констативен акт обр.15 от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г.; 

8. да коригира и/или замени изцяло и за своя сметка некачествено извършените 

работи, в рамките на гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни 

работи на Обекта; 

9. да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, 

при извършване на ремонтно-възстановителните работи. При нанасяне на щети да ги 

възстановява за своя сметка и в рамките на срока на изпълнението на ремонтно-

възстановителните работи на Обекта. 

10. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители, изгответните 

от него актове по Наредба № 3 от 31.07.2003г., в това число Образец 12 за 

установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване. 

 11. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, 

възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването 

им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за 

отстраняването им;  

 12. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл. 33 от Договора;   

 13. да осигури за своя сметка всички разходи по работна сила и командировъчни 

на персонала си, охрана на строителната си механизация и на Обекта; 

 14. да спазва нарежданията на Възложителя и контролни органи /в т.ч. на 

авторски и строителен надзор, когато са необходими при изпълнение на обекта/; 

 15. към датата на съставяне на Констативен акт обр.15 за установяване на 

годността за приемане на строежа, да е предал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовия Обект, 

заедно със строителните книжа, екзекутивната документация,актовете, протоколите и 

други относими документи, съставени по време на изпълнението на Договора и в 

съответсвие с Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; 

 16. при завършването на Обекта и при съставяне на Констативен акт обр.15 да 

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор- Заповедна книга на Обекта заедно с 

всички дневници, екзекутивни заснемания и измервания на строежа, които да са на 

хартиен и цифров носител съгласно чл.175 от ЗУТ; 

 17. в случай на санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с 

изпълнението на СМР на обекта, същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на Дейностите; 
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18. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в срок до 5 

(пет) календарни дни след края на всеки месец, доклад (отчет) за текущото изпълнение 

на работите по предмета на договора (доставка, СМР и предпускови дейности). С този 

доклад ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се информира за аспектите във връзка с изпълнението на 

работите по обекта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите му (ако има 

такива) през отчетния период, така че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да е директно информиран 

дали изпълнението е по график. Формата  и обхвата на този доклад се съгласува 

предварително между страните. 

Докладът трябва да съдържа минимум следната информация: протокол (отчет) 

за установяване на действително изпълнените дейности, количества и видове работи по 

предмета на договора (доставки, строително-монтажни работи, и др.), в т.ч. процентния 

им размер спрямо договорения общ обхват по части; стойностен отчет за текущо 

изпълнените и подлежащи на разплащане видове работи, в съответствие с договорения 

начин на плащане; доказателствени документи за количеството и качеството на текущо 

изпълнените видове работи; потенциални рискове за изпълнението и мерки за 

предотвратяването им; планирани за следващия отчетен период дейности за 

изпълнение и прогнозен график за тримесечие; 

19. да осигури достатъчен персонал с необходимата професионална 

квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни 

актове, при извършването на отделните строително-монтажни работи съгласно приетия 

план -график; 

20. да заплаща всички разходи свързани с приемните измервания и изпитания, 

изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, с които се 

удостоверява качественото извършване на предвидените работи. Удостоверяването на 

качественото изпълнение на предвидените работи се извършват необходимите 

функционални тестове, проверки, контролни измервания, единични и комплексни 

изпитвания и други подобни,   като   за   резултатите   от   тях   и   съответно   за   

текущото   приемане   на дадения   вид   работа   се   съставят   документи,   съгласно   

изискванията   на   приложими   за   конкретния случай нормативни актове и стандарти;

  

(2) да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна 

счетоводна и друга отчетна документация за извършената работа, позволяваща да се 

установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на 

договора;  

(3) да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, 

сключен между Читалището и Договарящия орган по „ПРСР” 2014-2020г., свързани с 

изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта. 

 (3) да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай 

на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

(4) да осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и 

документи, свързани с изпълнението на настоящия договор, на представители на ДФ 

„Земеделие“- РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата за: 

упражняване на постоянен, текущ и последващ контрол за целевото използване на 

инвестицията/предоставените средства по настоящия договор, извършване на 

посещения/проверки на място, за проверка наличните активи, счетоводна отчетност, 

документите и техническите носители на информация, както и техническото 

оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с настоящия 

договор, да предоставя изискани документи, сведения и справки и информация, 

свързана с осъществяването на предмета на договора. Такива проверки могат да бъдат 

извършвани в срок от 5 (пет) години след сключване на Договор № 06/07/2/0/00206, 

между Читалището и ДФ “Земеделие“; 

(5) да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки 

на място; 
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(6) да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми 

при изпълнението на Договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

(7) да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и 

националното законодателство във връзка с предоставянето на безмъзмездна 

финансова помощ; 

(8) да посочва във фактурите, издадени от него, наименованието на 

оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова 

помощ, както и номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е 

извършено плащане; 

(9) да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок от 5 

години от сключване на  изискванията за съхранение на Договор № 06/07/2/0/00206, 

като спазва документацията по проекта и нейното размножаване; 

(10) да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или 

документи с еквивалентна доказателствена стойност)/документ, удостоверяващ начина 

на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз 

основа на посочени от него единични цени и количества; 

Чл.14 (1) да възложи съответна част от Дейностите на подизпълнителите, 

посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните 

задължения (ако е приложимо); 

 (2) да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5 

(пет) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща 

копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП (ако е 

приложимо); 

  

 Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
 1. да изисква и да получава изпълнението на Дейностите, предмет на Договора, в 

уговорените срокове, количество и качество; 

 2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. 

да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, да 

извършва проверки, но без с това да пречи на изпълнението; 

 3. при установяване на явни или скрити недостатъци на извършените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, да изисква отстраняването на същите, а в случай че са 

констатирани съществени отклонения от качеството на извършените работи, да откаже 

да приеме изпълнението; 

 4. да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци; 

 Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
 1. да приеме изпълнените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, когато отговарят на 

договореното, по реда и при условията на този Договор; 

 2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената, за изпълнения Обект, по реда и 

условията, предвидени в този Договор; 

 3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителна площадка за времето 

предвидено за извършване на СМР по Обекта, както и необходимата  информацията за 

извършването на Дейностите, предмет на Договора, при спазване на относимите 

изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

 4. да съдейства за изпълнението на договорените Дейности, да дава указания по 

изпълнението на Договора, освен ако са в нарушение на изискванията на строителните, 

техническите и технологични правила, включително относно опазване на околната 

среда и безопасността на строителните работи и охрана на труда; 

 5. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определения консултант по смисъла 

на чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор при изпълнение на 

строителството; 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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 6. да уведомява, в 5 (пет) дневен срок, писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на установяване на появили се дефекти по време на 

изпълнение на Дейностите и/или в гаранционния срок; 

 7. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл.32 от Договора; 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 

било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 

имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 

строителството. 

 

 V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

 Чл.17. За изпълнение на Дейностите, предмет на настоящия Договор, се 

съставят актове и протоколи по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

Наредба № 3 от 31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството:  

 1. За начална дата на изпълнението на СМР на Обекта се счита датата на 

подписване на Протокол обр.2а за откриване на строителна линия и площадка по реда 

на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

 2. При завършване на СМР на Обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се направи оглед на Обекта и да се установи 

извършената работа. 

 3. Предаването на изпълнените СМР, се удостоверява със съставянето на 

констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа по реда на 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

 Чл.18. (1) В случай, че настъпят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи 

извършването на вече започнало СМР на Обекта, които не могат да се вменят във вина 

на Страните по договора, се съставят следните актове и протоколи по реда на Наредба 

№3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството: 

 1. Акт - обр.10 по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за установяване 

състоянието на строежа при спиране на строителството се представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 2 (два) работни дни, от датата на неговото подписване от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 2. Акт- обр.11 по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за установяване 

състоянието на строежа при продължаване на строителството, в срок до 2 (два) работни 

дни след подписване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) Всяка от страните е длъжна в най-кратък срок да уведомява писмено другата 

страна в какво се състои непредвиденото обстоятелство и възможните последици от 

него за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 

(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на 

крайния срок, уговорен в настоящия договор. 

 Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или 

бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 

отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 3. да откаже да приеме изпълнението, при съществени отклонения от 

договореното и/или от нормативната уредба, които са от такова естество, че  резултатът 

от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 4. да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че 

установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане 

на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ до отстраняване на нарушението. 
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 VI.САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 Чл. 20. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 

неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет 

на сто) от цената за Обекта, за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от 

неговата стойност. 

Чл. 21. При констатирано неточно или частично изпълнение на възложения 

Обект, или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната преработка/доработка, 

без да дължи допълнително възнаграждение за това. 

 Чл.22. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да незаплати сумата по чл.8, ал.1б от Договора и съответно да получи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платеният му аванс и да развали Договора. 

Чл. 23. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава 

правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за 

понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

 VII. ПОНАСЯНЕ НА РИСКА 

 Чл. 24 (1) Oт момента на започване на работата на Обекта, рискът от случайно 

погиване или повреждане на друго строителство, конструкции, материали, строителна 

техника и материални активи, намиращи се на обекта, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите 

СМР освен, ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 

 

 VІII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  
 Чл. 25. (1) Гаранционният срок за изпълнени строителни и монтажни работи на 

Обекта е съгласно минималните срокове определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

 (2) На основание чл.160, ал.5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на 

въвеждане на строителния обект в експлоатация, с издаване на разрешение за неговото 

ползване. 

 (3) За проявилите се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни от датата на получване на 

уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне 

работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове по чл.20, 

ал.4 от Наредба №2 от 31.07.2003г. 

 (5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което 

строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.  

 

 IХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ 
Чл.26 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, 

направени във връзка с вреди, причинени на други участници в строителството и/или 

трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на 

задълженията си по този Договор. 

(2) За времетраенето на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа 

валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно 

изискването на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. 
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(3) Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на 

застрахователя при подписване на застрахователния договор. 

Чл.27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през 

целия период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай 

че през застрахователния период настъпят събития, които биха променили 

застрахователното покритие. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на 

направеното искане. 

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира Неизпълнение на задължението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има 

право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на 

констатираното Неизпълнение. 

 

 X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.28. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 

(три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 

лице е установено; 

5. при условията по чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

  1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

  2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните; 

  3. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл. 114 от ЗОП; 

  (3) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без предизвестие поради невъзможност за 

осигуряване на финансирането му в случай, че ДФ „Земеделие” прекрати действието на 

Договор № 06/07/2/0/00206 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

сключен с НЧ „Просвета -1915” гр. Мизия при настъпване на обстоятелствата по т. 

1.2.2. и 1.2.3. от цитирания договор за отпускане на финансова помощ. В този случай, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било обезщетения. 

 (4) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на 

форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно 

подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към 

датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на 

Договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи. 

Чл.29. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно 

неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията 

и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 

отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и 

определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, 

когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  
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1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на 

РВР в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на протокол обр.2а по чл.17, ал.1 от 

Договора; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на РВР за повече от 30 

(тридесет) дни, без да е уведомил писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, поради 

които се е стигнало до прекратяването на Дейностите; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 

спецификация и Техническото си предложение. 

 Чл. 30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от 

ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването 

на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 

споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на 

клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

(2) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Дейностите, с изключение на такива 

дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, изготвени от 

него в изпълнение на задълженията си по Договора, до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всичко, което е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и е било предоставено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

(3) При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за реално изпълнените и приети по установения в 

настоящия Договор РВР. 

 

XI.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 31. (1) Освен, ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 

дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или ако няма такива за някои 

понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на 

Договора. 

Спазване на приложими норми  

Чл. 32. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите 

подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни 

актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и 

в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 

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

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 

Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  

Чл. 33 (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, 

станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална 

информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: 

обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 
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финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели 

или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се 

смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения 

обект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 

професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на 

Конфиденциална информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 

компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави 

информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 

наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация 

остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, 

да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 

данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 

съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 35. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 

Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат 

прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 36. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 

изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 37. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този 

Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

 (2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 

непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 

на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност 

за изпълнение на поетите с Договора задължения. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 

да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 

доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната 

връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното 

времетраене на неизпълнението. 
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(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 

непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  

 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 

непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима 

сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 38. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между 

Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, 

такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на 

нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки 

между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на 

друга клауза или на Договора като цяло. 

Уведомления 

Чл. 39.(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 

по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 

следва: 

1.1 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 Адрес за кореспонденция: …………………  

 Тел.: …………………………………………. 

 Факс: ………………………………………… 

 e-mail: ……………………………………….. 

 Лице за контакт: …………………………… 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 Адрес за кореспонденция: …………………. 

 Тел.: …………………………………………. 

 Факс: ………………………………………… 

 e-mail: ……………………………………….. 

 Лице за контакт: …………………………… 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане 

по куриер; 

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е 

изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените 

адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми 

другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При 

неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, 
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ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

Език
2
 

Чл. 40. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на 

несъответствия, водещ е българският език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 

отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, 

ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл.41 (1) Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички 

произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и 

задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 (2) За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

 Разрешаване на спорове 

Чл.42. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 

се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще 

се отнася за решаване от компетентния български съд. 

Екземпляри 

Чл.43. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в 

три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложения: 

Чл.44. Към този Договор се прилагат и са неразделна част следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация - проектна документация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

________________________       ________________________ 

 

 

                                                           

2
 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице. 
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X. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
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Образец №1  
 

 

 

 

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 

ОФЕРТАТА  

 

На.................................................................................................................................................. 

(изписва се наименованието на  участника) 

 

участие в обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти по чл. 

20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен 

ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на 

народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия” 

 

 

№ Съдържание № на стр. 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.    

... 
(допълват се толкова редове, колкото са необходими, като 

описват се всички документи и приложения съдържащи се в 

офертата на участника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето (и печат) (законен 

представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице) 

__________________________ 
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Образец № 2 

 

СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, 

информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
3
. Позоваване на 

съответното обявление
4
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи 

информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде 

недвусмислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 

Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. 

препратка към публикация на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие 

че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. 

В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия 

оператор. 

Идентифициране на възложителя
5
 Отговор: 

Име:  [ ] 

За коя обществена поръчка се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката
6
: [ ] 

Референтен номер на досието, определен от 

възлагащия орган или възложителя (ако е 

приложимо)
7
: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 

икономическия оператор 

                                                           
3
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и 

други заинтересовани страни 
4
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като 

покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в 

състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на 

квалификационна система. 
5
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на 

съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички 

заинтересовани възложители на обществени поръчки. 
6
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

7
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
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Част II: Информация за икономическия оператор 
 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: 
Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт
8
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро, малко или 

средно предприятие ли е
9
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена
10

: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие
11

, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 

Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

                                                           
8
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

9
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот 

и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот 

и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са 

заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният 

им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
10

 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 
11

 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 

неравностойно положение. 
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официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел Б и, 

когато е целесъобразно, раздел В от тази 

част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък
12

: 

г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 

Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или 

Г според случая  САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете:  

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

в) [……] 

 

 

 

г) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Форма на участие: 
Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
13

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

                                                           
12

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
13

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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ЕЕДОП. 

Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 

б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 

а): [……] 

 

 

б): [……] 

 

 

в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и 

да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане 

на обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  

заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо: 

[……]; 

[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан 

от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата 

част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които 

не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 

отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — 
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тези, които предприемачът може да използва за извършване на 

строителството.  

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
14

, 

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор 

ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от 

възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли да 

възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители: 

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в 

допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите 

информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка 

(категория) съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 
 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 
 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация
15

: 

2. Корупция
16

: 

3. Измама
17

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности
18

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
19

 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора
20

 

                                                           
14

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
15

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 

2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
16

 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 

Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково 

решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ 

L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно 

определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на 

икономическия оператор. 
17

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
18

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. 

относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също 

обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е 

посочено в член 4 от същото рамково решение. 
19

 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
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Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата? 

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……]
21

 

Ако „да“, моля посочете
22

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието (ята) за нея; 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]
 
 

 

 

б) [……] 

в) продължителността на срока на изключване 

[……] и съответната (ите) точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
23

 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
24

 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки
25

: 

[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

[] Да [] Не 

                                                                                                                                                                                     
20

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на 

жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 

1). 
21

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
23

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
24

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 

2014/24/ЕС. 
25

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, 

системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

 

 

Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

–  Решението или актът с 

окончателен и обвързващ 

характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е 

определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички 

начислени лихви или глоби? 

Данъци 
Социалноосигурителни 

вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

Ако съответните документи по отношение 

на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
 26

 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
27

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално 

нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не 

                                                           
26

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
27

 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 



 

                         НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1915” гр. МИЗИЯ 

              ул. „П. Банков” 4 
а
, тел; 09161 2384; 0878 584 330, bookmz-mn@dir.bg 

 

 

доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
28

? 

Ако „да“, икономическият оператор взел ли е 

мерки, с които да докаже своята надеждност 

въпреки наличието на основанието за 

изключване („реабилитиране по своя 

инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: 

[…] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
29

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства
30

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
31

?  

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 

 

 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

[] Да [] Не 

 

 

                                                           
28

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в 

член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
29

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 
30

 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от 

случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без 

каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни 

поръчката. 
31

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор има ли информация 

за конфликт на интереси
32

, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да”, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя, да 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

[] Да [] Не 

                                                           
32

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
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подбора или възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 

Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

[…] [] Да [] Не 

 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
33

 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел или раздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият 

орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 

[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор 

са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния […] 
  

                                                           
33

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  
 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 
  
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, 

е както следва: 

и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е 

както следва
35

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

обявление, или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва
36

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

[……] 

                                                           
34

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в 

същото приложение 
35

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
36

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си: 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
37

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
38

 — и стойността): 

[…], [……]
39

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
40

 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за услуги: 

През референтния период
41

 икономическият 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

                                                           
37

 Например съотношението между активите и пасивите. 
38

 Например съотношението между активите и пасивите. 
39

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
40

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит 

отпреди повече от пет години. 
41

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 

отпреди повече от три години. 
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оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
42

: 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получате

ли 

    
 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи
43

, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да 

използва технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
44

 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 

 

[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

                                                           
42

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва 

публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
43

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се 

попълнят отделни ЕЕДОП. 
44

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име 

от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител
45

 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[…] [] Да [] Не 

 

 

 

 [] Да[] Не  

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите 

за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били 

изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

                                                           
45

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще 

използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за 

подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. 
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Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 

орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, 

които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 

информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва 

да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 

състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
46

, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 
 

 

[…] [] Да [] Не
47

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
48

 

                                                           
46

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

47
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

48
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и 

точна и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни 

данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в 

случаите, когато: 

 а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи 

чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е 

достъпна безплатно
49

; или 

 б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
50

, възлагащият орган или възложителят 

вече притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 

съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия 

Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за 

възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в 

Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].  

 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

                                                           
49

 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на 

възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде 

съпроводено от съответното съгласие за достъп.  
50

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея 

от Директива 2014/24/ЕС 
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Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 

Подписаният/ата……………………....………………………………………………….......... 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ………………………………………..........…………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………........……… на ……………………………………………        

   (длъжност)                      (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ……………….…............., в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"……………………………………………………. "  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

В качеството си на лице по чл. 54, ал.2 от ЗОП:  

 а) не съм/съм (невярното се зачертава) осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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;  

 б) не съм/съм (невярното се зачертава) осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на 

тези по т.„а“, в друга държава членка или трета страна;  

 в)  не е/ е  (невярното се зачертава) налице конфликт на интереси, който не може 

да бъде отстранен.  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

 

 

Дата: ....................2018г.    ДЕКЛАРАТОР ................................... 

           (подпис)  
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Образец № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП) 

 

Подписаният/ата……………………....………………………………………………….......... 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ………………………………………..........…………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………........……… на ……………………………………………        

   (длъжност)                      (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ……………….…............., в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"……………………………………………………. "  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, 

което се отнася за конкретния участник):  

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

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

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен;  

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

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

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;  

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

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

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила;  

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.  

3. По отношение на представлявания от мен участник не 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.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 

 

Дата: ....................2018г.    ДЕКЛАРАТОР:................................... 

          (подпис и печат)  

 

Декларация се подписва само от лицето, което може самостоятелно да представлява 

участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 

официален превод. 
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Образец №5 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От ................................................................................................................................................, 
/собствено, бащино и фамилно име / 

в качеството си на ...................................................................................................................... 
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в .................................................................................................................................................... 
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК/БУЛСТАТ:................................ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото Ви представям нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен 

ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на 

народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия”, както следва:  

 

 1.  Декларирам, че в случай че бъда избран за изпълнител, ще изпълня поръчката в 

пълно съответствие с изискванията и условията на Възложителя, посочени в Обявата, 

Указанията за подготовка на офертите за участие в обществена поръчка и 

„Техническата спецификация”. 

 2. Декларирам, че съм запознат с проекта на договор, приложение към 

документацията за участие и се съгласявам с неговите клаузи. 

 3. Предлагам срок за изпълнение на поръчката/.....................(словом) календарни 

дни, но не-повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни.  

 4.  Декларирам, че при изпълнението на настоящата поръчка, стриктно ще се 

спазват действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти, строителните, 

техническите и технологичните правила и нормативи в Република България. 

 5. Декларирам, че гаранционните срокове за изпълнение на строително-монтажните 

дейности ще бъдат в съответствие с Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но 

не по-кратки от посочените там и се ангажираме, в случай на появили се дефекти в 

изпълнените работи на обекта, в гаранционния срок, да ги отстранявм за моя сметка. 

 6. Декларирам, че срокът на валидност на оферта ми е ………….. (словом) месеца, 

считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, като може да 

бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 7. Декларирам, че при изготвяне на настоящата оферта са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд. 

 8. Към настоящото Техническо предложение, представям нашето предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя посочени в 

Обявата и Указанията за подготовка на офертата за участие в обществена поръчка в т.ч. 

Ттехническата спецификация: .................................................................................................. 
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...................................................................... .  

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето (и печат) (законен 

представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице) 

__________________________ 
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Образец №6 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От ................................................................................................................................................, 
/собствено, бащино и фамилно име / 

в качеството си на ...................................................................................................................... 
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в .................................................................................................................................................... 
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК/БУЛСТАТ:................................ 

 

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото Ви представям нашето ценово предложение за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен 

ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на 

народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия”, както следва: 

1. Декларирам, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията 

и условията на Възложителя, посочени в Обявата и Указанията за подготовка на 

офертата за участие в обществена поръчка в т.ч. „Техническата спецификация”, като 

предлагаме следната цена за изпълнение на обществената поръчка: 

 Цена в лева без ДДС: .............................................................. (.............................); 

 Цена в лева с ДДС: ....................................................................(.............................),  

в съответствие с количествено-стойностната сметка (КСС) на обекта.  

2. Декларирам, че предложената цена е определена при пълно съответствие с 

изискванията и условията на Възложителя и включва всички преки и косвени разходи 

за качественото изпълнение на поръчката.  

3. Ценообразуващи показатели относно ценовата оферта:  

Часова ставка - .................. лв. /час (не по-ниска от 

минималната цена на труд в лв. на час за 

страната) 

Доставно-складови разходи - .................. % (не повече от 10%) 

Допълнителни разходи: 

- за труд; 

- за механизация; 

 

- .................. % (не повече от 100%) 

- .................. % (не повече от 50%) 

Транспортна схема за превоз - ...................лв. /ткм. 

4. Декларирам, че съм съгласен заплащането да се извършва при условията и по 

реда на проекта на договор, приложение №2 към настоящите Указания за участие.  

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето (и печат) (законен 

представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице) 

__________________________ 
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Образец №6.1 

 
КОЛИЧЕСТВЕНO- СТОЙНОСТНА СМЕТКА  

 

№ Описание на работите 

Ед. 

мярк

а 

К-во. 

Ед.цена 

в лв.без 

ДДС 

Обща цена 

в лв.без 

ДДС 

1 2 3 4 5 6 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА 

I. ЗОНА "Б"       

1  - Демонтаж на стари компрометирани мозаечни плочи; м² 367,42   

2 
 - Демонтаж на фасадни плочи от травертин (счупени или 

разлепени); 
м² 27,00 

  

3 
 - Разбиване на съществуваща компрометирана 

стоманобетонова настилка и стъпала; 
м² 472,85 

  

4 
 - Премахване на компрометирана мозайка по бордове и чела 

пред дограма на фасадата; 
м² 22,50 

  

5  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 110,22   

6  - Направа на ръчен траншеен изкоп за ребра; м³ 24,13   

7 
 - Доставка и полагане на подложен бетон за ребра - В 15, 10 

см 
м³ 6,43 

  

8 
 - Направа на кофраж за оформяне на опорни ребра на 

настилката и долно стъпало; 
м² 96,51 

  

9 

 - Доставка и полагане на армировка за опорни ребра в 

настилката - 4 N 10 / м - надлъжна армировка и 5 бр. / м 

стремена ∅ 8 през 20 см. 

кг. 1135,52 

  

10 

 - Доставка и полагане на бетон В 20 за ребра на настилка и 

ребро на долно стъпало. Изливат се до кота долен ръб на 

настилката; 

м³ 12,06 

  

11 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 30 см; 
м³ 98,16 

  

12 
 - Уплътняване на инертен материал на два пласта по 15 см. 

Уплътняването се извършва с виброжабка; 
м³ 98,16 

  

13 
 - Доставка и полагане на полиетиленово фолио под 

настилка; 
м² 327,20 

  

14  - Направа на кофраж за стълбищни рамена и стъпала; м² 73,03   

15 
 - Доставка и полагане на армировка за настилка - 5 ∅ 8 в 

двете посоки - долна армировка; 
кг. 1451,29 

  

16  - Доставка и полагане на армировка за стъпала; кг. 2245,00   

17 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка и 

стълбищни рамена и стъпала; 
м³ 60,62 

  

18 
 - Доставка и полагане на армирана циментова замазка за 

наклон със средна дебелина 8 см, мрежа ∅ 4 мм; 
м² 367,42 

  

19  - Доставка и полагане на настилка от врачански варовик; м² 367,42   

20 
 - Оформяне на стъпала и чела на стълбище - врачански 

варовик; 
м² 182,58 

  

21 

 - Доставка и полагане на врачански варовик по бордове и 

чела пред дограма по фасада, включително цокъл по 

колонки между дограма по фасадата; 

м² 22,50 

  

22 
 - Обработка на повърхността и фугите на врачански 

варовик; 
м² 205,08 

  

23  - Доставка и монтаж на фасадни плочи от травертин; м² 27,00   

24 
 - Обработка на повърхността и фугите на фасадни плочи от 

травертин; 
м² 27,00 

  

25 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 201,13 

  

26  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 134,35   

27  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 66,78   

II. ЗОНА "Г" 
  

  

1 - Демонтаж на стара компрометирана мозаайка по стъпало; м² 12,12   

2  - Очукване на компрометирани напукани зони от стъпалото; м³ 0,61   

3  - Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало; м² 3,23   
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4 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и 

оформяне на стъпало; 
м³ 0,61 

  

5  - Доставка и полагане на врачански варовик по стъпало м² 12,12   

6 
 - Доставка и полагане на врачански варовик по чела на 

стъпало; 
м² 3,23 

  

7 
  - Обработка на повърхността и фугите на врачански 

варовик; 
м² 15,35 

  

8 
 -Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно 

средство; 
м³ 1,21 

  

9  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,21   

III. ЗОНА "Н" 
  

  

1 
 - Демонтаж на стара мраморна настилка по стъпало пред 

изход; 
м² 2,14 

  

2  - Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало; м² 0,67   

3 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и 

оформяне на стъпало; 
м³ 0,11 

  

4 
 - Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по 

стъпало пред изход; 
м² 2,14 

  

5  - Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик; м² 0,67   

6 
 - Обработка на повърхността и фугите на врачански 

варовик; 
м² 2,80 

  

7 
 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 0,11 

  

8  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 0,11   

IV. ЗОНА "О" 
  

  

1 
 - Премахване на стара комрометирана настилка от 

травертин по площадка, стъпала и под на КПП; 
м² 61,34 

  

2  - Премахване на цокъл от травертин по колони на входа; м² 1,84   

3  - Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпала; м² 11,34   

4 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и 

оформяне на стъпала; 
м³ 1,75 

  

5 
 - Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по 

площадка (включително входа на КПП) и стъпала; 
м² 50,00 

  

6  - Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик; м² 11,34   

7 
 - Доставка и полагане на цокъл от врачански варовик по 

колони пред входа; 
м² 1,84 

  

8 
 - Обработка на повърхността и фугите на врачански 

варовик; 
м² 63,17 

  

9 
 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 3,16 

  

10  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 3,16   

V. ЗОНА "С" 
  

  

1 
 - Демонтаж на фасадни плочи от травертин (счупени или 

разлепени); 
м² 36,39 

  

2  - Доставка и монтаж на фасадни плочи от травертин; м² 36,39   

3 
 - Обработка на повърхността и фугите на фасадни плочи от 

травертин; 
м² 36,39 

  

4 
 - Ръчно натоварване на строителни отпадъци на 

транспортно средство; 
м³ 1,82 

  

5  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,82   

VI. ЦВЕТАРНИК - 1 
  

  

1 
 - Сваляне на стара подкожушена и напукана мозайка по 

външни страници и шапки; 
м² 43,06 

  

2 
 - Изчукване и отстраняване на напукани и компрометирани 

парчета от бетоновата конструкция на цветарника; 
м² 35,88 

  

3 
 - Направа на ръчен изкоп - траншеен по външния контур на 

цветарника до достигане на основите; 
м³ 8,37 

  

4 
 - Полагане на подложен бетон В 15 с дебелина 10 см под 

основите на новия стоманобетонов кожух; 
м³ 1,20 

  

5 
 - Запълване на пукнатини в стените на съществуващия 

цветарник с цименто-пясъчен разтвор; 
м² 52,62 

  

6 
 - Полагане на бетон-контакт върху външните повърхности 

на стените на съществуващия цветарник; 
м² 52,62 
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7  - Доставка и полагане на армировка; кг. 920,00   

8  - Направа на единичен кофраж; м² 52,62   

9 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за стени на новия 

цветарник; 
м³ 10,52 

  

10 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м² 38,25 

  

11 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

бордове на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м 25,50 

  

12 
 - Фугиране на каменна облицовка по страници и по 

бордове; 
м² 53,55 

  

13 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 11,24 

  

14  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 8,37   

15  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 2,87   

VII. ЦВЕТАРНИК - 2 
  

  

1 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м² 6,61 

  

2 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

бордове на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м 12,35 

  

3 
 - Фугиране на каменна облицовка по страници и по 

бордове; 
м² 11,55 

  

VII

I. 
ЦВЕТАРНИК - 3 

  

  

1 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м² 6,61 

  

2 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

бордове на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м 12,35 

  

3 
 - Фугиране на каменна облицовка по страници и по 

бордове; 
м² 11,55 

  

IX. ЦВЕТАРНИК - 4 
  

  

1 
 - Сваляне на стара подкожушена и напукана мозайка по 

външни страници и шапки; 
м² 15,73 

  

2 
 - Изчукване и отстраняване на напукани и компрометирани 

парчета от бетоновата конструкция на цветарника; 
м² 13,11 

  

3 
 - Направа на ръчен изкоп - траншеен по външния контур на 

цветарника до достигане на основите; 
м³ 3,06 

  

4 
 - Полагане на подложен бетон В 15 с дебелина 10 см под 

основите на новия стоманобетонов кожух; 
м³ 0,44 

  

5 
 - Запълване на пукнатини в стените на съществуващия 

цветарник с цименто-пясъчен разтвор; 
м² 19,23 

  

6 
 - Полагане на бетон-контакт върху външните повърхности 

на стените на съществуващия цветарник; 
м² 19,23 

  

7  - Доставка и полагане на армировка; кг. 380,00   

8  - Направа на единичен кофраж; м² 19,23   

9 
 - Доставка и полагане на бетон В 20 за стени на новия 

цветарник; 
м³ 3,85 

  

10 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

външни страници на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м² 15,75 

  

11 
 - Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по 

бордове на цветарник - плочи с неправилна форма; 
м 10,50 

  

12 
 - Фугиране на каменна облицовка по страници и по 

бордове; 
м² 22,05 

  

13 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 4,11 

  

14  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 3,06   

15  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,05   

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА   

I. ЗОНА "А" 
  

  

1 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 29,45   

2  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 8,84   

3 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 20 см; 
м³ 5,89 

  

4  - Уплътняване на инертен материал; м³ 5,89   
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5 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 2,95 

  

6 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови 

плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 29,45 

  

7  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 29,45   

8 
 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи 

настилки; 
м 32,27 

  

9 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 10,31 

  

10  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 8,84   

11  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,47   

II. ЗОНА "В" 
  

  

1 

 - Демонтаж на пана от плочи от травертин, цепен камък и 

паваж. Настилката се демонтира внимателно с цел 

запазване и повторен демонтаж след приключване на 

дейностите по ремонта на стълбището и цветарниците; 

м² 99,82 

  

2 
 - Отстраняване на 10 см от подложния пласт под 

настилката - ръчен изкоп; 
м³ 9,98 

  

3 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на настилката; 
м³ 9,98 

  

4 

 - Обратен монтаж на демонтираната настилка, като се 

спази растера на съществуващото положение и се съобрази 

нивото с нивото на старата запазена настилка на площада; 

м² 99,82 

  

5  - Фугиране на настилката; м² 99,82   

6 
 - Обработка на фугите между зоната на възстановената 

настилка и стълбището; 
м 113,00 

  

7 
 - Ръчно натоварване на земни маси на транспортно 

средство; 
м³ 9,98 

  

8  - Транспорт на земни маси до насипище. м³ 9,98   

III. ЗОНА "Д" 
  

  

1 - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 66,56   

2  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 19,97   

3 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 20 см; 
м³ 13,31 

  

4  - Уплътняване на инертен материал; м³ 13,31   

5 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 6,66 

  

6  - Доставка на чугунен капак за шахта; бр. 1,00   

7 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови 

плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 66,56 

  

8  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 66,56   

9 
 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи 

настилки; 
м 32,76 

  

10 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 23,30 

  

11  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 19,97   

12  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 3,33   

IV. ЗОНА "Е" 
  

  

1  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 7,89   

2 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 20 см; 
м³ 5,26 

  

3  - Уплътняване на инертен материал; м³ 5,26   

4  - Доставка и полагане на тротоарни бордюри; м 4,20   

5 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 2,63 

  

6 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови 

плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 26,30 

  

7  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 26,30   

8 
 - Обработка на фугите между зоната, старите оставащи 

настилки и съседните зони; 
м 21,02 

  

9 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 9,19 

  

10  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 7,89   
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11  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,30   

V. ЗОНА "Ж" 
  

  

1  - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 68,86   

2  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 20,66   

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени 

тротоарни бордюри; 
м 16,60 

  

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 16,60   

5 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 20 см; 
м³ 13,77 

  

6  - Уплътняване на инертен материал; м³ 13,77   

7 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 6,89 

  

8  - Доставка на чугунен капак за шахта; бр. 1,00   

9 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови 

плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 68,86 

  

10  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 68,86   

11 
 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт 

между сградата и новата настилка; 
м 22,95 

  

12 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 26,18 

  

13  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 20,66   

14  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 5,52   

VI. ЗОНА "З" 
  

  

1 
 - Разкъртване на стара компрометирана и деформирана 

бетонова настилка; 
м² 9,75 

  

2  - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; м³ 2,93   

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени 

тротоарни бордюри; 
м 3,25 

  

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 3,25   

5 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 20 см; 
м³ 1,95 

  

6  - Уплътняване на инертен материал; м³ 1,95   

7 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на тротоарни бетонови плочи; 
м² 0,98 

  

8 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови 

плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 9,75 

  

9  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 9,75   

10 
 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт 

между сградата и новата настилка; 
м 3,25 

  

11 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 3,82 

  

12  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 2,93   

13  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 0,89   

VII. ЗОНА "И" 
  

  

1  - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 60,30   

2  - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; м³ 18,09   

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени 

тротоарни бордюри; 
м 20,10 

  

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 20,10   

5 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 20 см; 
м³ 12,06 

  

6  - Уплътняване на инертен материал; м³ 12,06   

7 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 6,03 

  

8 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови 

плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 60,30 

  

9  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 60,30   

10 
 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт 

между сградата и новата настилка; 
м 20,10 

  

11 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 23,62 

  

12  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 18,09   

13  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 5,53   
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VIII. ЗОНА "К" 
  

  

1  - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи; м² 85,29   

2  - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; м³ 25,59   

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени 

тротоарни бордюри; 
м 3,00 

  

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 3,00   

5 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени 

градински бордюри; 
м 25,45 

  

6  - Доставка и полагане на градински бордюри; м 25,45   

7 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 20 см; 
м³ 17,06 

  

8  - Уплътняване на инертен материал; м³ 17,06   

9 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 8,53 

  

10 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови 

плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 85,29 

  

11  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 85,29   

12 
 - Обработка на фугите за водоплътност в зоната на контакт 

между сградата и новата настилка; 
м 25,45 

  

13 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 30,99 

  

14  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 25,59   

15  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 5,40   

IX. ЗОНА "Л" 
  

  

1  - Направа на изкоп с дълбочина 30 см; м³ 7,46   

2 
 - Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция 

с дебелина 20 см; 
м³ 4,97 

  

3  - Уплътняване на инертен материал; м³ 4,97   

4  - Демонтаж на стари компрометирани тротоарни бордюри; м 11,48   

5  - Доставка и полагане на тротоарни бордюри; м 11,48   

6  - Доставка и полагане на градински бордюри; м 8,12   

7 
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 

см за основа на тротоарни бетонови плочи; 
м³ 2,49 

  

8 
 - Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови 

плачи с размер 40 х 40 см и дебелина 5 см; 
м² 24,87 

  

9  - Фугиране на тротоарни плочи; м² 24,87   

10 
 - Обработка на фугите между зоната и старите оставащи 

настилки; 
м 3,00 

  

11 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 8,90 

  

12  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 7,46   

13  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 1,44   

X. ЗОНА "М" 
  

  

1 
 - Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и 

нискостеблена растителност; 
м² 169,34 

  

2  - Направа на изкоп с дълбочина 10 см; м³ 16,93   

3 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени 

тротоарни бордюри; 
м 25,60 

  

4  - Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри; м 25,60   

5 
 - Демонтиране на стари компрометирани и разместени 

градински бордюри; 
м 5,20 

  

6  - Доставка и полагане на градински бордюри; м 5,20   

7  - Доставка и полагане на почва; м³ 16,93   

8  - Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване; м² 169,34   

9 
 - Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци 

на транспортно средство; 
м³ 20,29 

  

10  - Транспорт на земни маси до насипище; м³ 16,93   

11  - Транспорт на строителни отпадъци до сметище. м³ 3,36   

XI. ЗОНА "П" 
  

  

1 
- Почистване на съществуващи пана от бетонова настилка, 

паваж и плочи от травертин; 
м² 69,40 

  

2 
 - Обработка на фугата между настилката и сградата с 

водоотблъскващи препарати; 
м² 24,53 
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3 
 - Третиране на повърхността на настилките с 

водоотблъскващи препарати; 
м² 69,40 

  

XII. ЗОНА "Р" 
  

  

1 
 - Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и 

нискостеблена растителност; 
м² 35,70 

  

2  - Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см; м³ 10,71   

3  - Доставка и полагане на почва; м³ 10,71   

4  - Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване; м² 35,70   

5 
 - Ръчно натоварване на земни маси на транспортно 

средство; 
м³ 10,71 

  

6  - Транспорт на земни маси до насипище. м³ 10,71   

ОБЩО В ЛВ. БЕЗ ДДС:  

ДДС 20%:  

ОБЩО В ЛВ. С ДДС:  

 


