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УКАЗАНИЯ 
за подготовка на офертите за участие в обществена поръчка, чрез публикуване на обява 
за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Неотложни ремонтно- 

възстановителни работи на преливник, отводящ канал и подпорна стена на 
язовир "Тотлебенов вал" под преливника на  язовир "Кайлъка" и дъното" 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
1. Данни за Възложителя: "Напоителни системи" ЕАД, адрес - гр. София 1618, бул. 
"Цар Борис" ІІІ № 136, ет. 3 
Лице за контакт: Наталия Николова 
Тел.: 02 8085001 
E-mail: office@nps.bg 
2. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната 
интернет страница на "Напоителни системи" ЕАД (https://nps.bg) в раздел "Профил на 
купувача" на следния линк на преписката:  https://nps.bg/co-2019-0001/ 

ІІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Обект на поръчката: строителство. 
2.Предметът на обществената поръчка: "Неотложни ремонтно възстановителни 
работи на преливник, отводящ канал и подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под 
преливника на язовир "Кайлъка" и дъното". 
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: Срокът за изпълнение на поръчката/обекта е до 
150 (сто и петдесет) календарни дни, като същият 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 
31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за 
цялостно  изпълнение на обекта е съобразно предложения, от участника избран за 
изпълнител, „линеен план - график”, част от Техническото му предложение за 
изпълнение на поръчката. Изготвеният линеен план график следва да е съобразен с 
посочения максимален срок за изпълнение. 
6. Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е Република България, 
местност "Кайлъка", гр. Плевен, община Плевен, област Плевен. 
7. Прогнозна стойност: 157 741, 95 (сто петдесет и седем хиляди седемстотин 
четиридесет и един лева и 95 ст.) лева без ДДС, с включени 3% непредвидени 
разходи, 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.  

Личните данни са заличени 
на осн. чл.2 от ЗЗЛД



 
8. Финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства на "Напоителни 
системи" ЕАД. 
9. Цена и начин на плащане: начинът на плащане е посочен в проекта на договор за 
изпълнение на обществената поръчка.  
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, 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, 
ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 
 
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 съответното строителство 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. Едно 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; 
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. Изисквания за личното състояние: 
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: 
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; 
Забележка: 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 интереси1, 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. Основанията по т. 3.3, 3.4 и 3.5 се декларират само от 
лицето, което може самостоятелно да представлява 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 надеждност 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 
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. Национални основания за отстраняване: 
3.7.1. наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 
конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП). „Свързани лица„ са тези по смисъла на §1, 
т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. 
 „Свързани лица„ са:  
 а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 
дружество; 
 б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
 в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 
 г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 
съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до 
четвърта степен включително. 
 „Контрол„ е налице, когато едно лице: 

                                                           
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. 



 
 а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 
едно дружество или друго юридическо лице; или 
 б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
 управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 
 в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 
решения  във връзка с дейността на юридическо лице. 
3.7.2. наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
 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 Закона за обществените поръчки 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. 
 Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване по 
т.3.7 се декларира в ЕЕДОП в Част ІІІ, раздел Г „Други основания“, като декларират 
вярното от следните две твърдения: отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. 
При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и 
евентуално предприетите мерки за надеждност. 
 
4. 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 за изпълнение на строежи от IV група 
(строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда), строежи - I категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "д" 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - хидротехнически съоръжения, криещи 
опасност от наводнения, в т.ч. големи язовири и язовири от първа степен на 
потенциална опасност и прилежащите им съоръжения и временно строителство 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: 
• 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 към Камарата на строителите в Република 
България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за изпълнение на 
строежи от IV група (строежи от благоустройствената инфраструктура, 
хидротехническото строителство и опазването на околната среда), строежи - I 
категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "д" от ЗУТ – хидротехнически съоръжения, 
криещи опасност от наводнения, в т.ч. големи язовири и язовири от първа степен на 
потенциална опасност и прилежащите им съоръжения и временно строителство. За 
чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен 
регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

5. Икономическо и финансово състояние: 



 
Участниците трябва да притежават валидна застраховка "Професионална отговорност"  
за строител 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 минималните 
застрахователни суми за I-ва категория строежи или прогнозната стойност на 
настоящия обект, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството. 
 
За доказване на съответствие с изискването: 
• 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: предмет 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”  за 
строител. 
 
6. Технически и професионални способности: 
6.1. 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 - изграждане и/или 
реконструкция  на хидротехнически и/или хидромелиоративни съоръжения. 
 
За доказване на съответствие с изискването: 
• 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, вида и обема 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 списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и 
дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
 
6.2. Всеки участник следва да разполага с минимум посочения по-долу персонал или 
ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 
поръчката, както следва:  
 6.2.1. Минимум 1 (един)  Технически ръководител на строежа, който да притежава: 
- професионална област (квалификация): да притежава професионална квалификация 
"строителен инженер" или "инженер" и висше образование, образователна степен 
„магистър“ или "бакалавър" и да има придобита специалност по "хидротехническо 
строителство" или "хидромелиоративно строителство" или "пътно и гражданско 
строителство" или "строителство на сгради и съоръжения" или "водоснабдяване и 
канализация" или професионална квалификация „строителен техник“ след завършена 
професионална гимназия по строителство или строителен техникум. 
- специфичен опит: минимум 3 години стаж по специалността и ръководство на 
минимум 1 (един) обект по изграждане и/или реконструкция на хидротехнически и/или 
хидромелиоративни съоръжения. 



 
6.2.2. 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 по 
изграждане и/или реконструкция на хидротехнически и/или хидромелиоративни 
съоръжения. 
6.2.3. Минимум 1 (един) специалист-контрол по качеството, който да притежава: 
- професионална област (квалификация): да притежава валидно удостоверение / 
сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в 
строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 
съществените изисквания за качеството или еквивалентно удостоверение; 
- специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект по 
изграждане и/или реконструкция на хидротехнически и/или хидромелиоративни 
съоръжения. 
 
За доказване на съответствие с изискването: 
• На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 
поставените изисквания в Част IV, раздел „В“, т. 2 от ЕЕДОП, включително и като 
посочат имената, квалификацията, специалността 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.  
Важно: едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. 
Допустимо е експертите да притежават еквивалентни професионални 
квалификации, образование и специалности на горепосочените. 
 
6.3. Всеки участник следва да разполага минимум със следното техническо оборудване 
за изпълнението на поръчката: 
- Комбиниран багер/ мини багер; 
- Самосвал; 
- Автокран; 
- Помпа с водочерпене, дебит до 500л/мин. 
- Къртач за бетон; 
- Машина за полагане на торкрет; 
- Машина за рязане на бетон. 
 
За доказване на съответствие с изискването: 
• На етап подаване на оферти, участниците попълват съответната информация в Част 
IV, буква „В“, т. 9 от ЕЕДОП, като се описва съответното оборудване. 
• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да 
представи декларация за наличното техническо оборудване, посочено в ЕЕДОП, което 
ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. 
 
7. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор в 
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
7.1. 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. Единният европейски документ за 



 
обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на 
Европейската комисия. 
7.2. 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 
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. 
7.3. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя 
от всеки от участниците в обединението. 
7.4. 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.  
7.5. 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. 
7.6. 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. 
7.7. 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. 
7.8. 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 посочва:  

 
1.3. Офертите се подават в деловодството на "Напоителни системи" ЕАД на адрес: 
гр.София, 1618, бул. "Цар Борис ІІІ” № 36, ет. 3, в срока за получаване на оферти, 
посочен в обявата за поръчката. 
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.  
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 

До "Напоителни системи" ЕАД  
гр. София, 1618, бул. "Цар Борис" ІІІ № 136, ет. 3 

 
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: "Неотложни ремонтно - възстановителни работи на преливник, отводящ канал и 

подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под преливника на  язовир "Кайлъка" и дъното" 
______________________________________________ 

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

адрес за кореспонденция 
_______________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 



 
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 документите и информацията, съдържащи се в офертата - образец №1; 
2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в електронен вид - 
образец №2; 
2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за 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 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката за оценка на 
офертите. 
Важно! В случай, че участник разпише техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание, то 
предложението ще се счита за непълно и несъответстващо на обявените от 
Възложителя условия, което е основание за отстраняване на участника от 
поръчката. 
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. 
Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са 
в сила в Р България и относими към настоящата поръчка, както следва: 
Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки: 
- Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg 
Относно задължения, свързани с опазване на околната среда: 
- Министерство на околната среда, интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 
Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
- Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mtsp.goverment.bg 



 
- Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.goverment.bg 
- ИА "Главна инспекция по труда", интернет адрес: www.gli.goverment.bg. 
Забележка: Декларациите по т. в), г) и д) се съдържат в образец № 5 "Техническо 
предложение" и не е необходимо участниците да представят допълнителни 
декларации. 
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“. Участниците следва да приложат и анализни цени 
на отделните видове работи в КСС за обекта, които съответстват напълно на 
количествената сметка (КС) на обекта. 
Забележка: При неприложени количествено - стойностна сметкa (КСС) и анализни 
цени на отделните видове работи, 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. 
Посочените цени се закръглят до втория знак след десетичната запетая.  
При разлика между сумите изразени с цифри и думи, участникът ще бъде отстранен 
от участие. 
 
V.КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, МЕТОДИКА И 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 
оферта“. Критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”. 
2. Показатели и методика за оценка на офертите:  
 
Следните показатели и тяхната тежест в комплексната оценка (КО): 
А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява предложените „Организация и 
начин на изпълнение на строителството“ и е с относителна тежест 40 % в КО; 
Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява предложената от участника цена за 
изпълнение на поръчката и е с относителна тежест 60 % 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 40, 70 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 
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.  

40 

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 
работната ръка, като за всеки вид строителни работи са дефинирани 

70 



 
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 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 конкретните обстоятелства, които могат да 
предизвикат затруднения в планираната организация на строително-монтажните 
разботи и са предложени приложими механизми за предотвратяване на тези 
затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят. 
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 
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 всяко едно от посочените по-долу 
обстоятелства: 
1. Демонстрираната последователност на отделните строителни работи 
разпределени по зоните, съгласно 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 конкретните обстоятелства, които могат да 
предизвикат затруднения в планираната организация на строително-монтажните 
разботи и са предложени приложими механизми за предотвратяване на тези 
затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят. 

100 

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. 

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. 
 
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 60 %. 
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 40% + ФП x 60% 
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.  
 
VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ  
1. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от 
специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП. 
2. 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. Писмената обосновка по 
предходната точка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност в 
съответствие с чл. 72 от ЗОП. 
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. 
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). 
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. 4. 
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. 
 



 
Приложение №1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
За обект „Язовир „Тотлебенов вал” - неотложни ремонтно-възстановителни 

работи (РВР) на преливник, отводящ канал и подпорна стена на яз. „Тотлебенов вал” 
под преливника на язовир „Кайлъка” и дъното” е изготвен инвестиционен проект във 
фаза "работен". 

За обекта, от главния архитект на Община Плевен е издадено разрешение за 
строеж № 105 от 20.04.2018 г., влязло в сила на 08.05.2018 г. 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

"Неотложни ремонтно - възстановителни работи на преливник, отводящ канал и 
подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под преливника на язовир "Кайлъка" и 

дъното" 
№ Наименование на работите Мка. К-во 

I Заздравяване на участъка до фундамента на колоната на преливника на яз. 
"Кайлъка" 

1 Почистване на площадката от храстовидна растителност - 
пред и зад подпорната стена м2 80.00 

2 Разваляне на стари каменни бордюри на бетонова основа, вкл. 
натоварване и превоз на 10 км м 10.00 

3 
Доставка и полагане на трошен камък за повдигане нивото на 
пътя под преливника, вкл.уплътняване с валяк - по 
спецификация 

м3 25.00 

4 Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35 с бетонова 
основа, съгл.БДС 624-87 м 16.00 

5 Направа на бетонова настилка 20 см бетон В30, W0.6 м2 79.00 
6 Дървен кофраж за бетонова настилка м2 6.00 
7 Армировка - по спецификация кг 980.00 
8 Обмазка на допирни фуги с асфалтов грунд м 16.00 

9 Полагане на бетон В10 за запълване на хралупи около 
фундамента, ор. м3 5.00 

10 Възстановяване на бетоновата плоча на подпорната стена - 
В30 м3 1.50 

11 Възстановяване на парапетния камък по короната на 
подпорната стена с нови допълнителни плочи м 6.00 

12 Демонтиране на отлепени облицовъчни каменни плочи от 
колоната на преливника м2 8.00 

13 
Доставка и монтаж на каменни плочи (облицовка с врачански 
камък) по колоната на преливника с поставяне на скоби за 
закрепване на циментопясъчен разтвор 

м2 16.00 

14 
Фугиране на съществуваща облицовка на каменни плочи по 
подпорната стена - външна и вътрешна страна - с оцветен 
пясъчноциментов разтвор 1:1 

м2 28.00 

15 Доставка и полагане на ломен камък с тегло 30 до 50 кг за 
бронировка откоса пред подпорната стена м3 36.00 

16 Ръчно подравняване на камъка по откосите на бронировката м3 42.00 
17 Тръбно работно скеле за облицовката на колоната м2 24.00 

18 Доставка на хумус за запълване на сляганията зад подпорната 
стена от 10 км.  м3 9.00 

19 Затапваща плоча между подпорната стена и пътния бордюр с 
дебелина 15 см, бетон В20 м3 2.00 

20 Улични отводнители, пластмасови - доставка и монтаж, 
вкл.изкоп Бр. 2.00 

21 Отводнителни PVC тръби ф300, вкл. изкоп, полагане, 
трамбоване и обратен насип м 12.00 



 
22 Транспорт на бетон на 15 км м3 18.80 
        

II Заздравяване тялото на преливника и траншеята на отводящия канал след него 

1 Почистване тялото на преливника, канала и ската над него от 
храсти и свличащи се камъни и изсъхнали клони м2 600.00 

2 
Понижаване короната на преливника с 14 см чрез разбиване 
на съществуваща бетонова настилка, вкл. натоварване и 
транспорт до сметище 

м3 19.60 

3 Изчукване и отстраняване на слабите места на 
съществуващите бетонови облицовки м2 240.00 

4 Измазване на получени големи и остри вдлъбнатини с 
циментопясъчен разтвор м2 5.00 

5 Бетон В30, W0.6 за облицовка на преливника - по подробна 
ведомост № 1 м3 78.41 

6 Арматурни скари 20/20 N10 - по спецификация кг 3 473.00 

7 Анкерни железа N14х30 за укрепване на арм.скари, набити в 
отвори ф16 на лепилен разтвор - по схема  Бр. 160.00 

8 Кофраж за полетата на облицовката по допирните фуги м2 12.00 

9 Изрязване на привидни фуги и запълване с фугираща смес 
(полиуретанова паста) м 164.00 

10 
Полагане на геомембрана 2.5 мм тип HDPE (висока плътност), 
вкл. застъпване и приковаване с дюбели към бет. плоскости - 
по подробна ведомост № 2 

м2 272.00 

11 Инжектиране на бързо втвърдяващ се разтвор в 2 броя фуги, 
които пропускат вода, вкл. затапване с насмолено въже бр 2.00 

12 
Подготовка на бетоновия откос на канала за торкретиране - 
изчистване с железни четки и измиване с водна струя под 
налягане 

м2 116.00 

13 
Торкретна облицовка на отводящия канал срещу преливника - 
на 2 пласта х 2 см, вкл. адхезионен слой - подробна ведомост 
№ 3 

м2 116.00 

14 
Армировъчна скара против появата на пукнатини 10/10 ф5 за 
торкретната облицовка, вкл. приковаване с взривни патрони 
или дюбели 

кг 360.00 

15 Дилатационна фуга 2 мм м 42.00 
16 Транспорт на бетон на 15 км м3 78.41 
        

III Възстановяване на облицовките на отводяшия канал 
  Стени на отводящ канал     

1 
Подготовка на бетоновата стена на канала за торкретиране - 
почистване с телена чатка (или пясъко струене), 
вкл.отстраняване на храсти и дървета- подробна ведомост № 5 

м2 330.00 

2 Нанасяне на адхезионен слой върху изчистените бетонови 
повърхности (за връзка между торкрета и бетона) м2 330.00 

3 Нанасяне на торкретен разтвор (по проектен състав) за 
възстановяване на бетоновото покритие 2 пласта х 2 см = 4 см м2 330.00 

4 Полагане на армировъчна 10/10 - ф5 мрежа срещу появата на 
пукнатини от съсъхване - чрез прострелване - 3.08 кг/м2 кг 1 020.00 

  Дъно на отводящ канал     

5 Почистване на стари фуги, уплътняване с насмолено въже и 
запълване с фугираща паста м 30.00 

6 Полагане на армировъчна мрежа 20х20; N10:6.2 кг/м2 - по 
спесиф.подр.ведомост № 4 кг 1 820.00 

7 Анкерни железа N14 х 20 по дъното в отвор ф14 - по 3 броя 
през 1.5 метра бр 110.00 

8 Бетон В30, W0.6 - по спецификация подробна вед. 4  (293 м2) м3 41.00 
9 Кофраж за напречните фуги през 6 метра м2 6.00 



 

10 Оформяне на допирна надлъжна фуга чрез разрез широк 5 мм 
и запълнен с фугираща поливенил хлоридна паста м 32.00 

11 Направа на дилатационни напречни фуги през 15 м, 
запълнени с насмолено въже и фугираща паста м 24.00 

12 Транспорт на бетон на 15 км м3 41.00 

       
IV Възстановяване на облицовката на водовземния канал 

1 
Отстраняване (разкъртване) на стара бетонова облицовка с 
дебелина 10 см, вкл. транспорт до сметище на 10 км  160 м2 х 
0.10 = 16 м3 

м3 16.00 

2 Монтаж на армировъчна скара 10/10 ф 5 мм 3.08 кг/м2 кг 493.00 

3 Анкериране на арм.скара към подложен бетон  с железа N10 с 
дължина 20 см, вкл. пробиване дупка в бетона - по 3 бр./м2 бр 480.00 

4 Кофраж широкоплощен м2 160.00 
5 Бетон В30, W0.6 м3 22.00 
6 Възстановяване на каменна зидария зад облицовката,  ор. м3 2.00 
7 Дилатационна фуга в облицовката 1.5 см м 4.00 
8 Цименто пясъчна замазка 2 см М200 39х1.6=62.40 м2 63.00 
9 Транспорт на бетон на 15 км м3 22.00 
      
V Възстановяване на повредени участъци от каменна брегоукрепителна стена 

(участъци с обща дължина ор. 90 метра) 
1 Почистване на фугите от трева, храсти и пръст м2 270.00 

2 Пренареждане на съборени камъни от лицевата зидария с 
дебелина до 40 см на циментен разтвор м3 135.00 

3 Фугиране с циментопясъчен разтвор 1:1 на вдлъбната фуга м2 270.00 
4 Работно скеле за зидарията и фугировките м2 180.00 

       
 
 

Приложения: 
1. Инвестиционен проект за обекта. 
 
  



 
Приложение №2 

 
ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
 

№ …................................ 
 
Днес, ................2019 г., в гр. София, между: 
 
 “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. 
София, 1618, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК 831160078, 
представлявано от Снежина Димитрова Динева - Изпълнителен директор и Иванка 
Ценова- Главен счетоводител, 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 за избор на 
изпълнител] за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
"Неотложни ремонтно - възстановителни работи на преливник, отводящ канал и 
подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под преливника на  язовир 
"Кайлъка" и дъното"  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 ремонтно - възстановителни работи 
(РВР), наричани за краткост „Дейностите”, на обект стопанисван от „Напоителни 
системи” ЕАД с наименование: "Неотложни ремонтно - възстановителни работи на 
преливник, отводящ канал и подпорна стена на язовир "Тотлебенов вал" под 
преливника на язовир "Кайлъка" и дъното", наричан 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 
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 СМР на Обекта е ..................(словом) 
календарни дни, съобразно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок в Техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката, приложение към Договора.  
 (3) Гаранционният срок за изпълнените 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. 
 Чл. 5 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. 6. (1) Срокът за изпълнение на строежа или на отделни негови подетапи 
може да бъде удължаван в предвидените в чл. 116 от ЗОП случаи, 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 РВР, 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.  
  
 ІIІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

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

• Цена в лева без ДДС и без 3% непредвидени разходи: ... (....................); 
• Цена за 3 % непредвидени разходи без ДДС:   ......................(...................); 
• Обща цена в лева с ДДС + 3% непредвидени разходи: ... (........................), 

съгласно ценовото му предложение. 
 2. Цената по ал. 1 за изпълнение на РВР 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. 

(2) Показатели за ценообразуване при определяне на единичните цени на 
непредвидени/допълнителни видове работи са съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 7, по 
следния начин: 
 (а) авансово плащане в размер на 20% (двадесет на сто) от цената на Обекта, без 



 
сумата за непредвидени разходи, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на 
подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна линия и площадка по 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в централно 
управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 (б) окончателно плащане в размер на 80% (осемдесет на сто) от цената за 
Обекта, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на констативен 
акт обр. 15, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството и представяне на фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в централно управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При възникване на непредвидени работи по Обекта, единичните цени за тях 
ще се формират на база ценообразуващи показатели за анализни цени на РВР по КСС, 
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати сумата за реално извършените непредвидени 
работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към окончателното плащане по ал.1б, в рамките на 
заявения процент за непредвидени разходи и в рамките на цената по чл.7 от Договора. 
Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с 
протокол подписан от представители на участниците в сроежа (ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ), с приложена към него обосновка, както и ценови анализи за 
непосочените в Количествено-стойностната сметка /КСС/ работи, които се представят 
за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3) Възникването на нови видове строително-монтажни работи и/или замяната 
на един вид работи с други, става след предварителното им съгласуване с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база изготвяне на протокол, заменителна таблица и анализни цени 
на новите видове СМР, подписани от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на цената по чл.7 от Договора. 

Чл. 9. (1) 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. 
 (2) 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.10. В случай, на възникнала необходимост от замяната на един вид 
строителни работи с други, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се 
изготвя протокол и заменителна таблица, подписани от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на стойността по чл.7 от Договора. 
 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 
 Чл.12. 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.13. 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, стопанисван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване 
на Дейностите по договора; 
 4. да упълномощи свои представители, които да съставят и подписват 
необходимите строителни документи по договора. 
 Чл. 14. 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; 
 3. да влага нови и неупотребявани материали, придружени със съответните 
сертификати за качество или декларации за съответствие; 
 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 РВР 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; 
 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; 
 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 - 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. да възложи съответна част от Дейностите на подизпълнителите, посочени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения 
(ако е приложимо); 
 18. 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. да упълномощи управителя на съответния клон за определяне с негова  
заповед на свои представители от съответния клон на „Напоителни системи” ЕАД, 
които да съставят и подписват необходимите строителни документи и протоколи. 
 4. 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. 
 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 упражнява, чрез свои представители-длъжностни лица контрол по 
изпълнението на Дейностите, предмет на договора, без това да пречи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за което ще се съставят протоколи за извършените констатации; 
 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) Управителят на клон „Среден Дунав” има право, след като е упълномощен 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подписва необходимите актове, строителни документи и 
протоколи по време на строителството на обекта. 
 
 V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
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 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 Дейностите по 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 Дейностите по Обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се направи оглед на Обекта и установи 
извършената работа. 
 3. Предаването на изпълнените Дейности, 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 РВР 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. 
 
 VI.САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 Чл.20. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% (едно 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) Гаранционният срок за изпълнения Обект, започва да тече от деня на 
подписването на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на 
строежа по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003г. 
 (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. 
 

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. 

(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; 
  4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при отпадане на необходимостта от 
изпълнение на обекта. 

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:  

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 
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. 

(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: централно управление на „Напоителни системи” ЕАД, 
гр.София, 1618, ПК136, бул. „Цар Борис” III, №136, ет.3, лице за контакт: ........................., 
тел......................................., e-mail:………………….. 

1.2. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез клон „Среден Дунав”: 
 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, 
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация 
и на посочените лица за контакт. 

(5) Всички уведомления и протоколи по Договора се подписват за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез клон „Среден Дунав”, за целта на което управителят на клона 
определя със заповед съответни лица, притежаващи необходимата техническа 
компетентност, съобразно предмета на Договора. Копие от заповедта на управителя на 
клона се изпраща в централно управление, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уведомява с писмо от 
съответния клон. Общ контрол по изпълнение клаузите на договора се извършва от 
служители на Централно управление.  

Език2 
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.  
                                                           
2 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице. 



 
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 

два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Приложения: 
Чл.44. Към този Договор се прилагат и са неразделна част следните 

приложения: 
Приложение № 1 - Техническа спецификация; 
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката. 
Приложение №5 - Списък/декларация за наличното техническо оборудване, 

 което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. 
  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
________________________                          ________________________ 
СНЕЖИНА ДИНЕВА  
Изпълнителен директор   
„Напоителни системи” ЕАД  
 
_________________________ 
ИВАНКА ЦЕНОВА 
Главен счетоводител    
„Напоителни системи” ЕАД 
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