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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 
 

за участие в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: 

 
 

„Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи 
минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради” на 

територията на ТП „ДГС Карнобат”  

 
 
 
 

Възложителят осигурява пълен достъп до документацията за възлагане на поръчката на 
интернет адреса – http://www.uidp-sliven.com/procedures/4325 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 

на документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани 
ивици и противопожарни лесокултурни прегради”.  
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 2. Предмет на обществената поръчка; 
 3. Срок и място за изпълнение на поръчката; 
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 2. Технически условия за изпълнение на поръчката; 
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 1. Изисквания към документите; 
 2. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение; 
 3. Съдържание на офертите; 
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участниците 

1. Провеждане на процедурата; 
 2. Критерий за възлагане на обществената поръчка; 
 3. Прекратяване на процедурата; 

4. Комуникация между възложителя и участниците; 
 Раздел VІ. Определяне на изпълнител и сключване на договор. 
 Раздел VІІ. Приложения и образци на документи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ 

1. Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез открита процедура. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: На основание Заповед № РД-10-79/25.02.2020 г. на Директора на 
„ЮИДП” ДП - гр. Сливен, Директора на ТП „ДГС Карнобат“ е упълномощен да организира 
и проведе процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 
потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното 
изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по 
провеждането й, образци на документи и указания за тяхното попълване. 

 
2. Предмет и описание на обществената поръчка. 

2.1.Предметът на процедурата е: „Възлагане на механизирана поддръжка на 
съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради”, 
съгласно Решение № РД-10-95/28.04.2020 г.на Директора на ТП „ДГС Карнобат” за 
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

2.2.Описание на предмета: 
Предметът на обществената поръчка включва: „Възлагане на механизирана поддръжка на 
съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради”, като 
видовете работи и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно 
описани в Техническата спецификация – Приложение №7, неразделна част от 
документацията. 

             2.3. Цена и особености на поръчката.  
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 3 553,00 лв. (три хиляди петстотин 

петдест и три) лева без ДДС.  
3.  Срок и място за изпълнение на поръчката – 1 /един/ месец от подписване на 

договора 
3.2. Място на изпълнение на поръчката: В горски територии - държавна собственост в 

териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" като отделите и подотделите от ГФ са 
подробно описани в Техническата спецификация, както и одобрени спецификации 
(Приложение № 7 от документацията за участие). 

4. Място и срок за получаване на документация за участие в откритата 
процедура. 

4.1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 
участие в процедурата на следния Интернет адрес: http://www.uidp-
sliven.com/procedures/4325  

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет 
адрес.  

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. 
Документацията може да се получи всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. от датата 

на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените 
поръчки до часа и датата, посочена в обявлението като краен срок за получаване на 
документация за участие на адрес: административната сграда на Териториално поделение 
„Държавно горско стопанство Карнобат”, адрес: гр. Карнобат, Област Бургас, ул. „Москва” 
№1. 

Възложителят изпраща документацията за участие на всяко лице, поискало това, като 
разходите по изпращането са за сметка на получателя. 

4.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие. 
            Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 
документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно 
документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани 
всеки работен ден между 08:00 ч. и 17:00 ч., в деловодството на ТП „ДГС Карнобат” или на 



e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com, най-късно до 10 дни преди изтичането на срока за 
получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице 
предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането, но не по-
късно от 6 дни преди срока за получаване на заявленията за участие. Разясненията се 
предоставят  чрез публикуване в профила на купувача. 

5. Гаранции. Условия и размер. 
Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5% от 

стойността на договора. 
По отношение  на гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. 

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на ТП 
„ДГС Карнобат”:– BIG-CECBBGSF IBAN BG29 CECB 9790 10 E3 1423 00 „ЦЕНТРАЛНА 
КООПЕРАТИВНА БАНКА АД“. 

Банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова 
гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка, следва да е със срок на валидност с 
45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора. 

Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава 
на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която Възложителят е 
посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 45 
(четиридесет и пет) дни след прекратяването на Договора.  

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

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 
определен за изпълнител на поръчката. 

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

 
 РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 1. Изисквания към участниците: 
 А) Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват 
споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата 
обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му 
задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се 
обединяват. 

Споразумението трябва да бъде представено от участника в оригинал или нотариално 
заверено копие.  

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
– всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора; 
– е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението; 
– изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия 

член на обединението,  
– всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 
Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 

обединението за целите на поръчката. 
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 



Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в 
приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – 
участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 
  

Б) Всеки един от Участниците следва да отговаря на следните условия: 
1.1. Да не е осъден с влязлавсилаприсъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 
352 – 353е от Наказателния кодекс; 

1.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 
1.1., в друга държава членка или трета страна; 

1.3. Да няма задължения за данъци и задължителниосигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителнияпроцесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 
или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

1.4. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
1.5. Да 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; 
1.6. Да не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 

1.7. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
В) Основанията по Б)1.1., 1.2. и 1.7. се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 
съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 
юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 
съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. 

В случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на 
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 
основанията по Б) 1.1., 1.2. и 1.7. се отнасят и за това физическо лице. 

Г) Точка Б)1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

Д) Лицата по т. В) са, както следва:  
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 



7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона 
или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран; 

8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел; 

10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел; 

11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива; 
12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 
В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист декларацията се 

подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 
Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата 
при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

Е) 1. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 
различие по отношение на обстоятелствата по Б)1.1., 1.2. и 1.7. и  Б)1.5. от настоящата 
документация, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че 
подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства 
по отношение на останалите задължени лица. 

2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 
информацията относно изискванията по Б)1.1., 1.2. и 1.7. и Б)1.5. от настоящата 
документация се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

3. В ЕЕДОП по Е)1. могат да се съдържат и обстоятелствата по Б)1.3–1.6 от 
настоящата документация, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което 
го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по Б)1.3–1.6 от настоящата 
документация, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, 
което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези 
обстоятелства. 

5. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, 
което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва 
информация относно обхвата на представителната му власт. 

Ж) 1. Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 
има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 
кандидатът или участникът може да докаже, че: 

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените 
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

1.3. 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; 

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

2. Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като 
отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

3. В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се 
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

4. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и 
представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в 
решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на 



който се намира процедурата, а при събиране на оферти с обява – в протокола от работата на 
комисията. 

5. Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е 
лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право 
да използва предвидената в Ж)1. възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

З) Прилагане на основанията за отстраняване 
1. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са 

налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 
2. Точка 1 се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от 

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

3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 
3.1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 
3.2. три години от датата на: 
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът 

е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП; 
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок; 
4. Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена 

поръчка поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП, се включват 
в списък, който има информативен характер. 

5. В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП възложителят трябва да осигури 
доказателства за наличие на основания за отстраняване. 
       Горното се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от 
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията 
за отстраняване.  

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на 
поръчката, изискванията по чл. 54, ал. 1, т.  1-5 и 7 от ЗОП се прилагат и за тях. 

И) Доказване липсата на основания за отстраняване: 
1. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 
1.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 
1.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 
участника; 

1.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – 
удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

2. Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП се издава в 15-дневен срок от 
получаване на искането от участника, избран за изпълнител. 

3. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ по т. 1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. 

4. В случаите по т. 3, когато в съответната държава не се издават документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 
законодателството на съответната държава. 

5. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ по т. 1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен.  

Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства 
или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя 
декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на 



съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя 
официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.  

Възложителят няма право да изисква представянето на документите, когато 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

Й) Други основания за отстраняване от участие 
Освен на основанията по Б) Възложителят отстранява: 
1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или 

не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 
потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 
10; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

4. кандидати или участници, които са свързани лица; 
5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят 

на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 
 
2. Критерии за подбор на участниците: 
2.1. Относно годност (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност – НЯМА. 
2.2. Относно икономическо и финансово състояние – НЯМА. 
2.3. Относно техническите и професионални способности: 
Участниците следва да декларират, че в случай, че бъдат определени за изпълнител на 

поръчката, ще могат да осигурят: 
По отношение технически персонал - минимум 1 (един) водач на булдозер или 

тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на 
трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и 
правоспособност за работа със съответната техника.   

Декларирането се  извършва чрез попълване на съответен текст в ЕЕДОП.  
 

По отношение на техниката - техника, която да е пригодена за работа в ГТ –  минимум 
1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно 
устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на „Закона за 
регистрация и контрол на земеделска и горска техника” и да е преминала технически 
преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата 
на провеждане на процедурата. 

Декларирането се извършва чрез попълване на съответен текст в ЕЕДОП. 
 
Определеният за изпълнител на поръчката участник преди подписването на договора 

за възлагане на изпълнението, следва да представи като доказателство заверени копия на 
следните документи: 

- Копие от трудовия договор на водача на механизираната техника, както и справка за 
актуалното състояние на действащия трудов договор, издадена от НАП не по-рано от 7-дни 
преди датата на сключване на договора; 

- Копие на „Свидетелство за управление на МПС” на водача на механизираната 
техника, удостоверяващ изискуемата правоспособност; 

- Документ за собственост, договор за наем или лизинг на булдозер или трактори от 
класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство; 

Забележка: Документ за собственост не се изисква, ако собствеността може да се 
удостовери и от свидетелството за регистрация на земеделска и горска техника; 

- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника; 



- Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника и знак за технически 
преглед на ЗГТ, издаден от контролно-техническа инспекция към Министерството на 
земеделието и храните. 

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието с критериите за подбор, чрез представяне на попълнен електронен 
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

 
3. Подизпълнители 
3.1.Кандидатите и участниците посочват в заявлението или 

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. 

3.2. 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 от процедурата. 

3.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата. 

3.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 
условията по т. 3.2. поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 
обществена поръчка. 

3.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

3.6. Не е нарушение на забраната по т. 3.5. доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка 
не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора 
за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

3.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

3.8. Разплащанията по т 3.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено 
от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

3.9. Към искането по т. 3.8. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

3.10. Възложителят има право да откаже плащане по т 3.7., когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

3.11.Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители са 
посочени в настоящата документация за обществена поръчка и в договора за възлагане на 
поръчката. 

3.12.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

3.13. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение 
се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди 
започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят 
уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на поръчката. 

3.14. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 
условия: 

3.14.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 

3.14.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела 
и вида на дейностите, които ще изпълнява. 



3.15. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 
доказват изпълнението на условията по т. 3.14., в срок до три дни от неговото сключване. 

 
4. Използване на капацитета на трети лица: 
а) Кандидатите или 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 и 
професионалните способности. 

б) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 
изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на 
трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 
необходим този капацитет. 

в) Когато кандидатът или 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. 

г) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да 
не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

д) Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 
трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по буква „г“, поради промяна в 
обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка. 

е) В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за 
солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото 
лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние. 

ж) Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или 
юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета 
на трети лица при спазване на условията по букви „б“ – „г“. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ, УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ 
1. Изисквания към документите: 
1.1.Всички документи се представят само в един екземпляр. 
1.2.Документите и данните в предложението се подписват само от лица с 

представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от 
пълномощник следва да се представи и нотариално заверено пълномощно (оригинал) за 
изпълнение на такива функции. 

1.3.Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на 
български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, 
следва да бъдат придружени с превод на български език. 

1.4.При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или 
лицето, упълномощено от участника да го представлява. 

1.5.Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с 
подпис и печат от съответния участник с текст “Вярно с оригинала“. 

1.6.Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите. 
 
2. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение. 
2.1.Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 3 (три) месеца, 

считано от датата на получаване на офертите. 
2.2.Предложението за участие в процедурата следва да бъде изготвено на български 

език и подписано от представляващия участника или от изрично упълномощено от него 
лице. 

2.3.Офертата следва да съдържа всички изискуеми документи, съгласно образеца на 
офертата, приложена към документацията на поръчката. 



2.4.Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към 
документацията образец.  

2.5.При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на предложението ще 
се взема в предвид изписаната словом. 

 
3. Съдържание на офертите /съгласно раздел ІV. и V. от ППЗОП/. 
Документите, свързани с участието в процедурата, 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.Документите се 
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението; 
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
3. наименованието на поръчката. 
С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 
договор. 

 
При открита процедура съдържанието на офертата включва документите по чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа 
ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 
Офертата включва най-малко следните документи (по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП): 
1. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а 
когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 
юридическо лице, за всеки подизпълнители за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката. 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.04.2018 
г., ЕЕДОП се представя в електронен вид, по образец, утвърден с акт на Европейската 
комисия. 

Представеният електронен ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (подписан с 
електронен подпис) и приложен  на подходящ оптичен носител (например - диск, флашка и 
т.н.) към пакета с документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронен ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с 
т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията за участие. 

Възложителят е създал приложения в настоящата документация образец на ЕЕДОП 
като файл формат XML, който да бъде ползван от участниците за въвеждане и на техните 
данни. Попълването на ЕЕДОП от участниците се извършва по следния начин:  

В Елекронната система за ЕЕДОП на адрес: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg, участникът зарежда файла във  формат XML, 
попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response) във формат PDF, след което го 
подписва с електронния подпис на всяко от задължените лица по чл. 40 от ППЗОП; 

Агенцията за обществени поръчки е публикувала Методическо указание относно 
предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид и видеоклип на следния адрес под Рубриката 
„Важно!“: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 
2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 
3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП – споразумението за създаване на 

обединението, когато участва такова. (Възложителят може да изиска от участник – 
обединение, което не е юридическо лице, да представи копие отдокумент, от който да е 
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 



връзка с конкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в 
обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. 
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението). 

 
4. Офертата включва и техническо предложение, съдържащо: 
а)предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 
б) 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, когато е приложимо; 

в) ценово предложение, което обхваща предложението на участника относно 
цената за придобиване и всички други предложенията по показатели с парично 
изражение. 

 
Пакетът-оферта следва да съдържа: 
1.1. Заявление за участие по образец – Приложение №1; 
1.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, 
за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 
на поръчката - Приложение №2; 

1.3. При участници обединения - споразумението за създаване на обединението, 
съдържащо изискуемите данни, посочени в Раздел ІІ, точка 1 от настоящата документация. 

1.4. Физическите лица представят заверено копие от документ за самоличност. 
1.5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 
1.6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя- Приложение №3; 
1.7. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

извършване на услугата и предложенията по други показатели- Приложение №4; 
1.8. Опис на приложените към офертата документи - Приложение №6; 

          1.9. Декларация по чл.59,ал.1в вр. с чл.59 ,ал.3 от ЗМИП– Приложение №9 
          1.10. Декларация по чл.42, ал.2, й т.2 от ЗМИП– Приложение №8 
 

При подаване на оферта кандидатът или 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. 

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица 
за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, 
за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията изискуема 
за участника. 

Кандидатите и 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. 

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид 
по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за 
участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата. 



Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП 
се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 
обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път 
или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 
националните бази данни на държавите членки. 
 

РАЗДЕЛ ІV. НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
Офертата (изискуемите документи) се представя в запечатана непрозрачна опаковка 

(пакета) от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер.  

Оферта, подадена по пощата или по куриер, следва да бъде получена в ТП „ДГС 
Карнобат”, с адрес: административната сграда на Териториално поделение „Държавно 
горско стопанство Карнобат”, адрес: 8400, гр. Карнобат, ул.”Москва” №1 - в срока, 
определен за подаване, посочен в обявлението. 

Участникът следва да посочи в офертата си: банков код, банкова сметка и банката, с 
която работи. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението 
за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за 
негова сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и 
при не класиране. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа и 
в деловодството в административната сграда на Териториално поделение „Държавно 
горско стопанство Карнобат”, адрес: 8400, гр. Карнобат, ул. „Москва” №1 в срока  
посочен в публикуваното обявление. 

Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при възложителя 
ТП „ДГС Карнобат“ в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в 
противен случай те не се разглеждат. 
            Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 
срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от възложителя. 
Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 
са представени в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, като тези 
обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата 
обществена поръчка, воден от деловодството на ТП „ДГС Карнобат“. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 
 До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или оттегли офертата си. 
 Всеки участник в откритата процедура следва да се придържа точно към обявените от 
Възложителя условия.  

 
РАЗДЕЛ V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1. Провеждане на процедурата 
 

1.1. За оповестяване откриването на настоящата процедура Възложителят изпраща    
решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до РОП.  

1.2. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано 
лице, да направи промени в условията на процедурата, посочени в обявлението, с което се 
оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в 
документацията за обществената поръчка и в описателния документ. 



Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите в 10-
дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на 
процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на интерес. 

Възложителят може да направи промените в документацията еднократно в 14-дневен 
срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на 
процедурата, чрез публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и 
решението, с което то се одобрява. 

След изтичането на 14-дневния срок от публикуването в РОП на обявлението, с което 
се оповестява откриването на процедурата, възложителят може да прави промени само в 
обявените срокове чрез публикуване на обявления за изменение или допълнителна 
информация и решенията, с които се одобряват. 

1.3. Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато: 
а) в случаите по т.1.2. изречение първо са внесени съществени изменения в условията 

по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците; новият срок трябва 
да е съобразен с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените, но 
не може да е по-кратък от първоначално определения; 

б) са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да 
бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП; от деня на публикуване на разясненията в 
профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 
дни, съответно 4 дни. 

1.4. С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на 
промени по т.1.3 възложителите не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга 
на заинтересованите лица. 

1.5. Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага 
във връзка с производство по обжалване. 

1.6. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 
а) в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е 

получено само едно заявление или оферта; 
б) срокът по чл. 158, ал. 4 от ЗОП не е достатъчен. 
1.7. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се 

смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 
 
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия.  
Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език.  
До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки 

кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или 
офертата си.   

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.   

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение.   

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и 
съща процедура.   

Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното 
подаване и получаване се определят с правилника за прилагане на закона.   

Кандидатите и участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите 
си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. 
Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната 
информация не се разкрива от възложителя.  

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.   



Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с 
конфиденциален характер при предоставяне на информация на кандидатите или участниците 
в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка.  

Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и 
участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. 
Комисията се състои от нечетен брой членове. По отношение на членовете на комисията не 
трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците. Действията на 
комисията се протоколират, като резултатите от работата се отразяват в доклад.  Решенията 
на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против 
взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.   

Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на представените 
заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Получените 
заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията, на което 
могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и 
оповестява тяхното съдържание. 

Най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за изпълнение 
на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".   

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 
да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри". 

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на 
горепосочените действия.  

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 
съставя протокол.  

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от 
ППЗОП и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването 
му в профила на купувача.  

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по кандидатите и участниците, 
по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 
и/или допълнена информация.  

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 
кандидата или участника.  

Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 
когато това не води до промяна на техническото предложение.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.  

След изтичането на срока по комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.   

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 
участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица.  

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 



Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за 
съответствието на предложенията с предварително обявените условия. 

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря.  

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 
предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 
офертите по другите показатели.  

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 
на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Комисията 
обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите 
предложения и ги оповестява. 

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.  

Обосновката може да се отнася до:  
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод;  
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

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

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 
строителството, доставките или услугите;  

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  
5. възможността участникът да получи държавна помощ.  
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно горепосочените обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост 
от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 
приложение № 10 от ЗОП.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже 
в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 
ДФЕС. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия.  

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа: 
1. състав на комисията; 
2. кандидатите и участниците в процедурата; 
3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на 

първо място участник, когато е приложимо; 
4. в случай на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и 

съответни мотиви; 
5. когато е приложимо - предложение за отстраняване на кандидати или участници 

заедно със съответните мотиви; 



6. описание на представените мостри,снимки или макети - когато е приложимо. 
Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на 

възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в 
хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените 
мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др. 

 
Докладът се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат 

протоколите от работата на комисията.  
Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения 

или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на 
конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада по ал. 1.   

В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го 
връща на комисията с писмени указания, когато:   

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на 
процедурата, и/или   

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без 
това да налага прекратяване на процедурата.   

В случаите по чл. 106, ал. 2 от ЗОП, възложителят уведомява Комисията за защита на 
конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.   

Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към 
определени заключения от страна на комисията, а само да указват:   

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, 
които обосновават предложенията на комисията в случаите по чл. 106, ал. 3, т. 1 от ЗОП;   

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по чл. 106, ал. 3, т. 2 от ЗОП.   
Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията й.   
 

2. Критерий за възлагане на обществената поръчка 
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-
ниска цена“. 

 
3. Прекратяване на процедурата 
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:  
1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не 

се е явил нито един участник за преговори;  
2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;  
3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя;  
4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;  
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;  
6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка;  
7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;  
8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на 

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се 
осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 
могъл да предвиди;  

9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 
променили кръга на заинтересованите лица.  

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:  
1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;  
2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;  



3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените 
условия от възложителя;  

4. участникът, класиран на първо място:  
а) откаже да сключи договор;  
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или в) не докаже, че не са 

налице основания за отстраняване от процедурата.  
В случаите по чл.110, ал.1, т. 7 от ЗОП, възложителят задължително включва в 

решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет 
за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща 
процедура в рамките на същата година.  

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да 
открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако 
решението за прекратяване е влязло в сила.  

Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител 
и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора 
възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП.    

 
4. Комуникация между Възложителя и участниците. 
Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с 

електронни средства за комуникация.   
Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация 

се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от 
тях и електронни средства.  

Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 в тридневен срок от 
издаването им.  

В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, 
където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито.  

Решенията се изпращат:  
1. на адрес, посочен от кандидата или участника:  
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или  
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка;  
2. по факс.  
Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от посочените 

начините възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача.  
Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.  

 
РАЗДЕЛ VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.   

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 
следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 
54, ал. 4 и 5 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо – и на 
недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

Възложителят сключва договор с избраният Изпълнител в едномесечен срок след 
влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 
допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен 
срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 
решението за определяне на изпълнител.  

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 
14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите 
участници за решението за определяне на изпълнител в когато:  



1. Определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма 
заинтересовани кандидати, или  

2. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди 
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 
предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, 
чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.   

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата 
и начина за сключване на договора.   

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 
възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 
участник.  

За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по 
обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.  

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 
и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване 
на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено.  

 
РАЗДЕЛ VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
1.Решението на Директора на ТП „ДГС Карнобат” за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка; 
2.Обявление за обществена поръчка; 
3.Условия за участие, пълно описание на предмета на поръчката и указания за 

подготовка на офертата; 
4. Заявление за участие по образец – Приложение №1; 
5.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) във формати PDF и 

XML- Приложение №2; 
6.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя- Приложение №3; 
7.Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

извършване на услугата и предложенията по други показатели -Приложение№4; 
8.Проект на договор - Приложение №5; 
9.Опис на приложените към офертата документи - Приложение №6; 
10.Техническа спецификация - Приложение №7, ведно с приложенията към нея 5 

броя скици и две спецификации, одобрени от «ЮИДП» ДП - Сливен. 
           11. Декларация   по чл.59,ал.1в вр.с чл.59 ,ал.3 от ЗМИП – Приложение №7А 
           12.Декларация   по чл.42,ал.2,и т.2 от ЗМИП – Приложение №8 
 
 
* Данни заличени на основание чл.25 от Регламент на ЕС 2016/679 на Европейския парламент 

 


