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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 
 

 

  

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет:  

„Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на 

хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни 

системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, 

модернизация или адаптиране на земеделската и горска 

инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по 

ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции” 
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РАЗДЕЛ І: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ЦЕНИ 

И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 1.1. Възложител на обществената поръчка 
 Възложител на настоящата обществена поръчка е изпълнителният директор на 

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

лице за контакт: Наталия Николова, тел.: 02 8085001; 028085004, E-mail: office@nps.bg. 

  

 1.2. Вид на процедурата за възлагане на обществената поръчка: открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

 1.3. Обект на обществената поръчка: Обект на поръчката е строителство по 

смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1б от ЗОП. 

  

 1.4. Предмет на обществената поръчка: във връзка с кандидатстването на 

„Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация 

или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в 

материални активи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 

2014-2020 г.) се възлага настоящатата обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: 

„Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни 

съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 

"Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска 

инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-

2020 г., с 26 обособени позиции”. 

 

 1.5. Обособени позиции: 

№ Наименование на обособената позиция 

1.  

Обособена позиция №1: “Модернизация на деривационен канал към напоителна 

система (НС) "Каябаш", в землището на с. Градец, общ. Котел, обл. Сливен, 

„Напоителни системи” ЕАД- клон „Бургас” 

2.  

Обособена позиция №2: „Реконструкция и модернизация на главен напоителен 

канал М-2 и  канал Р-12 към напоителна система "Рабиша"  в землището на с. 

Толовица с. Макреш, с. Шишманово, общ. Макреш, обл. Видин, „Напоителни 

системи” ЕАД- клон „Видин” 

3.  

Обособена позиция №3: „Реконструкция и модернизация на четири участъка от 

канал М1 ГВНС от напоителна система „Голяма Витска” в землищата на с. 

Дерманци и с. Ъглен, общ. Луковит, обл. Ловеч, „Напоителни системи” ЕАД- клон 

„Среден Дунав” 

4.  

Обособена позиция №4: „Реконструкция и модернизация на участък от канал М1 

ГВНС от км 42+730 до км  44+750 от Напоителна система „Голяма Витска”  в 

землището на с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен, „Напоителни 

системи” ЕАД-клон „Среден Дунав” 

5.  
Обособена позиция №5: „Рехабилитация на магистрален канал М-1 в участъка от 

с.Гавраилово до с.Тополчане, „Напоителни системи” ЕАД -клон "Средна Тунджа" 

6.  Обособена позиция №6: „Рехабилитация на пет участъка от магистрален канал 
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М1-3 и ремонт на помпена станция "Червенаково 1" от напоителна система 

„Средна Тунджа”, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Средна Тунджа” 

7.  

Обособена позиция №7: „Рехабилитация  на Магистрален канал М-1 и Р-4 от 

напоителна система „Елхово”, в землището на общ.Болярово, Област Ямбол, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Средна Тунджа” 

8.  

Обособена позиция №8: - „Реконструкция  на ГРК „Черногорово“  от км. 1+634 до 

км.4+878 от напоителна система ”Тополница”, общ. Пазарджик , обл. Пазарджик, 

„Напоителни системи” ЕАД- клон „Тополница” 

9.  

Обособена позиция №9: „Реконструкция на хидротехническо съоръжение от 

напоителна система „Алеко Пазарджик”,  „Напоителни системи” ЕАД- клон 

„Тополница” 

10.  
Обособена позиция №10: „Реконструкция на мост-канал и дюкер под р.Луда Яна, 

обл.Пазарджик общ. Пазарджик, „Напоителни системи” ЕАД- клон „Тополница” 

11.  
Обособена позиция №11: „Реконструкция на необлицовани участъци от 

магистрален канал М-1 от напоителна система „Тракиец” и рехабилитация на 

водовземни съоръжения, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Хасково” 

12.  
Обособена позиция №12: „Реконструкция на изравнител ПС”Велково 82” ”, 

землище с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич,  „Напоителни системи” ЕАД-клон 

„Черно море” 

13.  
Обособена позиция № 13 „Реконструкция на  участъци от главен напоителен 

канал М-1 от НС "Виница”, "Напоителни системи" ЕАД - клон Шумен” 

14.  
Обособена позиция № 14: "Реконструкция на ГНК "Алеко Потока", участък от км 

1+216 до км 6+415.60, "Напоителни системи" ЕАД - клон „Марица” 

15.  
Обособена позиция №15: „Реконструкция на дюкер "Кърджалъка" находящ се в 

общ. Попово, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” 

16.  
Обособена позиция №16: „Реконструкция на дюкер "Попово",находящ се в общ. 

Попово, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” 

17.  

Обособена позиция №17: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС "Ловско 

1" до изравнител "Междинен", напорен  водопровод от ПС "Крояч 1" до 

изравнител ПС "Крояч 2", находящи се в общ. Лозница, „Напоителни системи” 

ЕАД-клон „Долен Дунав” 

18.  

Обособена позиция №18: „Реконструкция на магистрален канал М-1 от 

Напоителна система „Ихтиман“ от км 0+000 до км 3+557, „Напоителни системи” 

ЕАД - „София-клон” 

19.  
Обособена позиция №19: „Реконструкция на Магистрален канал М-2 от 

напоителна система „Ихтиман” от км 0+000 до км 6+002, „Напоителни системи” 

ЕАД-клон „София” 

20.  
Обособена позиция №20: „Реконструкция на Главен тръбопровод №6 в землището 

на с. Блатино и с. Пиперево, община Дупница, „Напоителни системи” ЕАД-клон 

„Струма Места” 

21.  
Обособена позиция №21: „Реконструкция на ГНК „Петрич” от напоителна 

система „Струмешница”, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма Места” 

22.  

Обособена позиция №22: „Реконструкция на участък от открит канал М1 и 

изравнител "Долистовски рид" в землището на с. Мало село, община Бобов дол, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма Места” 

23.  
Обособена позиция №23: „Реконструкция на участък от Дюкер №4 в землището 

на с. Голямо село, община Бобов дол”, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма 

Места” 

24.  
Обособена позиция №24: „Реконструкция  на ГНК  М-1, общ. Стара Загора, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Горна Тунджа” 

25.  
Обособена позиция №25: „Реконструкция на магистрален канал М0 от напоителна 

система „Бяла Слатина", в общ. Червен бряг, обл. Плевен, "Напоителни системи" 

ЕАД - клон „Мизия” 
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26.  
Обособена позиция №26„Реконструкция на ГНК /М-2/ от напоителна система 

„Цибърска низина„ в землището на общ. Вълчедръм, обл. Монтана, "Напоителни 

системи" ЕАД - клон „Мизия” 

Оферти могат да се подават за една, за няколко или за всички обособени позиции. 

 

1.6. Достъп до документацията 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

документацията за обществената поръчка, както и образците на документи за участие в 

процедурата, които са налични, от датата на публикуването на обявлението в Регистъра 

на обществените поръчки (РОП) към Агенция по обществени поръчки (АОП), на сайта 

на Възложителя в Профил на купувача, в електронната преписка на поръчката. 

 

1.7. Разяснения по условията на процедурата 

 1.7.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, 

които се съдържат в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка 

до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, а когато срокът е 

съкратен по чл. 74, ал.2 или чл. 133, ал.2 или при необходимост от спешно възлагане - 

до 7 дни. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този 

срок. 
 1.7.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на 

искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти, а когато срокът 

е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или поради необходимост от спешно 

възлагане - до 4 дни преди този срок. В разясненията не се посочва лицето, направило 

запитването. 

 1.7.3. Разясненията се предоставят, чрез публикуване на Профила на купувача, 

на съответната електронна преписка на обществената поръчка. 

 1.7.4. С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на 

процедурата.  

 

 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да 

извърши качественото и навременно (Дейностите), в пълно съответствие с действащата 

нормативна уредба и с изискванията на Възложителя в т.ч. Техническа спецификация- 

Раздел X от настоящата документация и приложение №1 към нея представляващо 

инвестиционните проекти за всеки един обект (обособена позиция от 1-26). 

 

 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 3.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, за 

всяка обособена позция, започва да тече от датата на получаване от Изпълнителя на 

възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, като ремонтните дейности следва 

да са извършени не по - късно от 15.02.2023г. 

 3.2. Срокове за изпълнение на ремотните дейности: 

 3.2.1. За начало на изпълнението на ремонтните работи, се счита денят на 

откриване на строителната площадка с Протокол - образец 2 или 2а, съгласно Наредба 

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

строителството. 

 3.2.2. За край на изпълнението на ремонтните работи, се счита издаването и 

подписването на констативен Акт - образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 

год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно 

изискванията на действащата нормативна уредба. Когато са необходими приемни 
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изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, 

потвърдено с протокол.  

 3.2.3. Срокът за цялостното изпълнение на всеки конкретен обект е съобразно 

предложения такъв, от съответния участник избран за изпълнител в Техническото му 

предложение за изпълнение на поръчката; 

3.2.4. Срокът за изпълнение на всеки конкретентен обект следва да бъде 

съобразен с „поливен сезон“ 2020, 2021 и 2022 г., срок през който трябва да се доставя 

вода за напояване, и който срок трябва да бъде отразен в техническото предложение и 

линейния график предложен от участника. Под „поливен сезон“ следва да се разбира 

времето от 1-ви април до 31-ви октомври. През този период всички ремонтни дейности 

трябва да бъдат преустановени с подписването на Констативен акт обр.10 за 

установяване състоянието на строежа при спиране на строителството по реда на 

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

строителството. Възобновяването на ремонтните дейности ще се осъществи с 

подписването на Констативен акт обр.11 за установяване състоянието на строежа при 

продължаване на строителството по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството.  

 Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката в календарни дни ( цяло 

число), като за начална дата се приема Протокол - образец 2 или 2а, а за крайна 

констативен Акт - образец № 15, изготвени съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще бъдат отстранени 

предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, 

и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение в 

Техническото предложение и този в „линейния график”, и/или предложеният срок за 

изпълнение превишава посочения максимален срок за изпълнение на поръчката. 

 

 4. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 Място за изпълнение на поръчката е Република България, като конкретните 

местонахождения на всеки обект са описани в т.1.5 от настоящата документация.  

  

 5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

 Прогнозната стойност общо за цялата поръчка е в размер на 102 058 972,34 лв. 

(сто и два милиона петдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и два лева и 34 

ст.) лв. без ДДС.  Посочената обща прогнозна стойност е разпределена по обособени 

позиции, както следва: 

 № 
Наименование на  

обособената позиция 

 

Сума без 5% 

непредвидени 

разходи  

 

5% 

непредвидени 

разходи* 

 Прогнозна 

стойност 

 (3+4) 

(лв. без ДДС) (лв.без ДДС) (лв.без ДДС) 

1 2 3 4 5 

1.  

Обособена позиция №1: “Модернизация на 

деривационен канал към напоителна система 

(НС) "Каябаш", в землището на с. Градец, 

общ. Котел, обл. Сливен, „Напоителни 

системи” ЕАД- клон „Бургас” 

447 736,54 лв. 22 386,83 лв. 470 123,37 лв. 

2.  

Обособена позиция №2: „Реконструкция и 

модернизация на главен напоителен канал М-

2 и  канал Р-12 към напоителна система 

"Рабиша"  в землището на с. Толовица с. 

Макреш, с. Шишманово, общ. Макреш, обл. 

2 404 019,29 лв. 120 200,96 лв. 2 524 220,25 лв. 
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Видин, „Напоителни системи” ЕАД- клон 

„Видин” 

3.  

Обособена позиция №3: „Реконструкция и 

модернизация на четири участъка от канал 

М1 ГВНС от напоителна система „Голяма 

Витска” в землищата на с. Дерманци и с. 

Ъглен, общ. Луковит, обл. Ловеч, 

„Напоителни системи” ЕАД- клон „Среден 

Дунав” 

8 212 047,41 лв. 410 602,37 лв. 8 622 649,78 лв. 

4.  

Обособена позиция №4: „Реконструкция и 

модернизация на участък от канал М1 ГВНС 

от км 42+730 до км  44+750 от Напоителна 

система „Голяма Витска”  в землището на с. 

Садовец, община Долни Дъбник, област 

Плевен, „Напоителни системи” ЕАД-клон 

„Среден Дунав” 

3 208 646,36 лв. 160 432,32 лв. 3 369 078,68 лв. 

5.  

Обособена позиция №5: „Рехабилитация на 

магистрален канал М-1 в участъка от 

с.Гавраилово до с.Тополчане, „Напоителни 

системи” ЕАД -клон "Средна Тунджа" 

8 821 106,22 лв. 441 055,31 лв. 9 262 161,53 лв. 

6.  

Обособена позиция №6: „Рехабилитация на 

пет участъка от магистрален канал М1-3 и 

ремонт на помпена станция "Червенаково 1" 

от напоителна система „Средна Тунджа”, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Средна 

Тунджа” 

1 052 172,36 лв. 52 608,62 лв. 1 104 780,98 лв. 

7.  

Обособена позиция №7: „Рехабилитация  на 

Магистрален канал М-1 и Р-4 от напоителна 

система „Елхово”, в землището на 

общ.Болярово, Област Ямбол, „Напоителни 

системи” ЕАД-клон „Средна Тунджа” 

699 393,67 лв. 34 969,68 лв. 734 363,35 лв. 

8.  

Обособена позиция №8: - „Реконструкция  на 

ГРК „Черногорово“  от км. 1+634 до 

км.4+878 от напоителна система 

”Тополница”, общ. Пазарджик , обл. 

Пазарджик, „Напоителни системи” ЕАД- 

клон „Тополница” 

7 953 172,91 лв. 397 658,65 лв. 8 350 831,56 лв. 

9.  

Обособена позиция №9: „Реконструкция на 

хидротехническо съоръжение от напоителна 

система „Алеко Пазарджик”,  „Напоителни 

системи” ЕАД- клон „Тополница” 

4 146 022,41 лв. 207 301,12 лв. 4 353 323,53 лв. 

10.  

Обособена позиция №10: „Реконструкция на 

мост-канал и дюкер под р.Луда Яна, 

обл.Пазарджик общ. Пазарджик, 

„Напоителни системи” ЕАД- клон 

„Тополница” 

2 361 226,20 лв. 118 061,31 лв. 2 479 287,51 лв. 

11.  

Обособена позиция №11: „Реконструкция на 

необлицовани участъци от магистрален канал 

М-1 от напоителна система „Тракиец” и 

рехабилитация на водовземни съоръжения, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Хасково” 

6 577 157,50 лв. 328 857,88 лв. 6 906 015,38 лв. 

12.  

Обособена позиция №12: „Реконструкция на 

изравнител ПС”Велково 82” ”, землище 

с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич,  

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Черно 

море” 

1 010 739,83 лв. 50 536,99 лв. 1 061 276,82 лв. 

13.  
Обособена позиция № 13 „Реконструкция на  

участъци от главен напоителен канал М-1 от 

НС "Виница”, "Напоителни системи" ЕАД - 

6 490 178,38 лв. 324 508,92 лв. 6 814 687,30 лв. 
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клон Шумен” 

14.  

Обособена позиция № 14: "Реконструкция на 

ГНК "Алеко Потока", участък от км 1+216 до 

км 6+415.60, "Напоителни системи" ЕАД - 

клон „Марица” 

6 892 276,74 лв. 344 613,84 лв. 7 236 890,58 лв. 

15.  

Обособена позиция №15: „Реконструкция на 

дюкер "Кърджалъка" находящ се в общ. 

Попово, „Напоителни системи” ЕАД-клон 

„Долен Дунав” 

2 386 292,90 лв. 119 314,65 лв. 2 505 607,55 лв. 

16.  

Обособена позиция №16: „Реконструкция на 

дюкер "Попово",находящ се в общ. Попово, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен 

Дунав” 

9 199 178,40 лв. 459 958,92 лв. 9 659 137,32 лв. 

17.  

Обособена позиция №17: „Реконструкция на 

напорен водопровод от ПС "Ловско 1" до 

изравнител "Междинен", напорен  

водопровод от ПС "Крояч 1" до изравнител 

ПС "Крояч 2", находящи се в общ. Лозница, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен 

Дунав” 

2 792 771,38 лв. 139 638,57 лв. 2 932 409,95 лв. 

18.  

Обособена позиция №18: „Реконструкция на 

магистрален канал М-1 от Напоителна 

система „Ихтиман“ от км 0+000 до км 3+557, 

„Напоителни системи” ЕАД – „София-клон” 

1 868 287,41 лв. 93 414,37 лв. 1 961 701,78 лв. 

19.  

Обособена позиция №19: „Реконструкция на 

Магистрален канал М-2 от напоителна 

система „Ихтиман” от км 0+000 до км 6+002, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „София” 

1 294 990,77 лв. 64 749,54 лв. 1 359 740,31 лв. 

20.  

Обособена позиция №20: „Реконструкция на 

Главен тръбопровод №6 в землището на с. 

Блатино и с. Пиперево, община Дупница, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма 

Места” 

1 706 470,99 лв. 85 323,55 лв. 1 791 794,54 лв. 

21.  

Обособена позиция №21: „Реконструкция на 

ГНК „Петрич” от напоителна система 

„Струмешница”, „Напоителни системи” 

ЕАД-клон „Струма Места” 

2 074 298,09 лв. 103 714,90 лв. 2 178 012,99 лв. 

22.  

Обособена позиция №22: „Реконструкция на 

участък от открит канал М1 и изравнител 

"Долистовски рид" в землището на с. Мало 

село, община Бобов дол, „Напоителни 

системи” ЕАД-клон „Струма Места” 

857 969,80 лв. 42 898,49 лв. 900 868,29 лв. 

23.  

Обособена позиция №23: „Реконструкция на 

участък от Дюкер №4 в землището на с. 

Голямо село, община Бобов дол”, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма 

Места” 

1 582 535,42 лв. 79 126,77 лв. 1 661 662,19 лв. 

24.  
Обособена позиция №24: „Реконструкция  на 

ГНК  М-1, общ. Стара Загора, „Напоителни 

системи” ЕАД-клон „Горна Тунджа” 

7 434 564,46 лв. 371 728,22 лв. 7 806 292,68 лв. 

25.  

Обособена позиция №25: „Реконструкция на 

магистрален канал М0 от напоителна система 

„Бяла Слатина", в общ. Червен бряг, обл. 

Плевен, "Напоителни системи" ЕАД - клон 

„Мизия” 

4 896 755,04 лв. 244 837,75 лв. 5 141 592,79 лв. 

26.  

Обособена позиция №26„Реконструкция на 

ГНК /М-2/ от напоителна система „Цибърска 

низина„ в землището на общ. Вълчедръм, 

обл. Монтана, "Напоителни системи" ЕАД - 

829 010,79 лв. 41 450,54 лв. 870 461,33 лв. 
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клон „Мизия” 

* Под „непредвидени разходи“ ще се разбира легалната дефиниция в Условия за 

кандидатстване за прилагане на подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или 

адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални 

активи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) а 

именно: „Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или 

обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. 

Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените 

сметки (КС) към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени 

условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. 

 

 5.1. Определената прогнозна стойност се явява и максималният финансов ресурс 

на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, както общата стойност така и 

по обособени позиции.  

 5.2. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималната прогнозна 

стойност на обособените позиции. В оферираната цена се включват всички разходи, 

свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват съгласно 

Техническата спецификация, настоящата документация и нейните приложения. 

 Участник, чието ценово предложение надхвърля определената прогнозна 

стойност, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура на основание чл. 

107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

 5.3. При необходимост от извършване на непредвидени разходи, последните 

следва като стойности на отделните позиции посочени в съответната заменителна 

таблица за всеки обект да са в рамките на приетите лимити (5%) за различните видове 

дейности, съгласно изискванията на подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, 

модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. 

„Инвестиции в материални активи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г., Административен договор за финансиране и приложенията към него. 

Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана 

необходимост и след двустранно подписан от Бенефициента и Управляващия орган 

анекс за видовете, количествата и единичната цена на непредвидените строителни 

работи, които са съгласувани с ДФЗ-РА. 

  

 6. ФИНАНСИРАНЕ 

 След одобрение на проектите на „Напоителни системи” ЕАД, представляващи 

съответно обособените позиции част от настоящата обществена поръчка, с които 

дружеството кандидатства в Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-4.010, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или 

адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" и след сключване на 

Административен договор с одобрен общ бюджет за финансиране, всяка една 

обособена позиция ще се финансира с отпуснатите средства по подмярка 4.3 

"Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска 

инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, по Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) 

 

 7. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 7.1. Всяка една обособена позиция ще се изпълнява само след осигурено 

финансиране от страна на финансиращият орган - ДФЗ-РА и след влизане в сила на 

разрешението за строежа по ЗУТ. 
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 7.2. В случай на сключен Административен договор за финансиране по ПРСР 

2014-2020 г. между „Напоителни системи” ЕАД, МЗХГ и ДФЗ-РА, заплащането на 

цената на договора за всяка една обособена позиция ще се извършва в български лева 

от централно управление на „Напоителни системи" ЕАД, по банков път на посочена от 

Изпълнителя банкова сметка, по следната схема: 

 (1) Авансово плащане - Изпълнителят има право на авансово плащане в размер 

до 50% (петдесет на сто) от стойността на договора, което се извършва в срок до 30 

(тридесет) дни, след датата на последното по време действие:  

 1. получаване от Възложителя на авансово плащане от ДФЗ - РА по сключения 

Административен договор за финансиране по ПРСР 2014-2020г.;  

 2. съставяне и подписване на Протокола за откриване на строителната площадка 

и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата 

инфраструктура (Приложение №2 или 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) при 

влязло в сила разрешение за строеж;  

 3. представяне от Изпълнителя на Възложителя на гаранция за 100% авансово 

предоставени средства. Условията за представяне на гаранцията за авансово 

предоставени средства са уредени в проекта на договора  

 4. представяне на фактура за авансово изисканите средства ( в случай, че се 

изискват такива от Изпълнителя).   

 (2) Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално 

извършените и актувани ремонтни работи и стойността на авансовото плащане(ако е 

изискано такова), но не повече от одобрената от финансиращия орган сума за 

изпълнение на дейностите по сключения Административен договор за финансиране по 

ПРСР 2014-2020 г., дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след датата на 

последното по време действие:  

 1. приемане на строежа и издаване на Разрешение за ползване от ДНСК;  

 2. издаване от Изпълнителя и представяне на Възложителя на фактура за 

дължимата сума.  

 Възложителят, във връзка с извършване на плащанията по предходните точки, 

по изключение може да се позове на разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ и да договори 

срок за изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече от 60 дни, 

когато това се налага от естеството на дейността или по друга важна причина.  

 Начинът на плащане е разписан подробно в Проекта на договор, неразделна част 

от документацията на Възложителя. 

 7.3. За вскяка обособена позиция, Възложителят изплаща на участника избран за 

изпълнител, сума до размера на одобрената такава от комисията по чл.33 от ЗУСЕСИФ 

на Управляващия орган, в съответствие с Административния договор и одобрен 

бюджет за обособена позиция. Възложителят ще заплати сума САМО до размера на 

одобрената за възстановяване от ДФЗ-РА. 

 7.4. В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, 

Изпълнителят е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и 

същата може да бъде предадена, като отделен обект на Изпълнителя или на 

Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на 

подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 4, 5, 6 и 7 от ЗОП. 

 Директните разплащания към подизпълнители 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. Към 

искането по заплащане Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими.  
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 Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато 

искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на 

причината за отказа.  

РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ДЕКЛАРИРАНЕ 

 

 1. УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 1.1. Общи условия 

 1.1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 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 от процедурата на основание на неговия статут 

или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да 

предоставят строителството в държавата членка, в която са установени; 

 1.1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да 

сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В 

този случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за 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; 

 1.1.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право 

да представи само една оферта; 

 1.1.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. 

 1.2. Обединения 

 1.2.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта; 

 1.2.2. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение; 

 1.2.3 При участие на участник - обединение, което не е юридическо лице, същият 

следва да представи копие от документ за създаване на обединението, от който да е 

видна 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) партньорът, който представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 

 5) уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство. 

 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. 

  1.3. Подизпълнители 
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 1.3.1. 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; 

 1.3.2. 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. Възложителят изисква замяна на 

подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по изр. първо поради промяна 

в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка;  

 1.3.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата; 

 1.3.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е 

нарушение на забраната относно 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; 

 1.3.5. 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 в съответствие с чл.66, ал. 8- 

10 от ЗОП; 

 1.3.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя; 

 1.3.7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 

за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия:  

 а)за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  

 б)новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява.  

 1.3.8. 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 1.3.7, в срок до 3 (три) дни от неговото 

сключване. 

 1.4. Използване на капацитета на трети лица 

 1.4.1. 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 техническите и професионалните способности; 

 1.4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и 

опит за изпълнение на поръчката, 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; 

 1.4.3. 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; 

 1.4.4. 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 от процедурата; 

 1.4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията по т. 1.4.4, поради промяна в обстоятелства 

преди сключване на договора за обществена поръчка; 
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 1.4.6. Когато 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 т. 1.4.2 - т.1.4.4.  

   

 2. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 Когато документи, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от 

лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация 

относно обхвата на представителната му власт. 

 

 3. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 Отстранява се от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от 

изброените по-долу обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата: 

 

 3.1. Обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП (които се 

прилагат до изтичане на определените в чл.57, ал.3 от ЗОП срокове), а именно: 

 3.1.1. Осъден с влязла в сила присъда 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; 

 3.1.2. Осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 

3.1.1., в друга държава членка или трета страна; 

 3.1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях 

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.; 

 !!! Обстоятелството по т. 3.1.3 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 

50000 лева.  

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

 3.1.5. Установено е, че участникът: 

 а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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; 

 3.1.6. Установено е 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 

участникът е установен. 

 3.1.7. Налице е конфликт на интереси
1
, който не може да бъде отстранен. 

                                                           
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. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се 

приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка. 
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 3.1.8. Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай 

че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

 !!! Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на 

основанието по т.3.1.8, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е 

в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. 

 3.1.9. Лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

 3.1.10. Сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

 3.1.11. Доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка 

или на договор за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, 

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, 

когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

 3.1.12. Опитал е да: 

 а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация, или  

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 !!! Основанията по т.3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 и т.3.1.12 се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът, 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 тези случаи, когато участникът или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по т.3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 и т.3.1.12 се отнасят и за това физическо лице. 

 

За доказване на обстоятелствата по т. 3.1: 

 На етап подаване на оферти, участниците попълват съответната информация в  

ЕЕДОП в Част ІІІ, раздел А-В. 

!!! 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 т.3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 и т.3.1.12, 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. В този случай, ЕЕДОП може да се съдържат и 

обстоятелствата по т.3.1.3-3.1.6 и т.3.1.8-3.1.10 както и тези, свързани с 

критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект. 

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,  
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информацията относно изискванията по т.3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 и т.3.1.12 се попълва в 

отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице, а при участник-обединение което не 

е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези 

обстоятелства.  

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

представи доказателства за декларираното в ЕЕДОП съгласно чл.58 от ЗОП.   

  

 3.2. Национални основания за отстраняване: 

 3.2.1.  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"
2
 са тези по 

смисъла на §1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа. 

 3.2.2. 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; 

 3.2.3. Обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 

 

Обстоятелства по т.3.2 се декларират в ЕЕДОП в Част ІІІ, раздел Г „Други 

основания“, като се посочва вярното от следните две твърдения: „ДА” или „НЕ” 

(отговор „НЕ“ се отнася за липсата на всички национални обстоятелства за 

отстраняване, а при отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното 

обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност). 

 

 3.3. Освен на основанията по чл. 54 и чл.55 от ЗОП, Възложителят отстранява 

от участие в процедурата участник, за когото е налице и някое от следните 

обстоятелства: 
 3.3.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 3.3.2. 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 

                                                           
2 "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: 

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. 
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международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 към ЗОП; 

 3.3.3. 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. 

 3.3.4. Участници, които са свързани лица; 

 3.3.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 

 3.3.6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10. 

 

 3.4. Мерки за доказване на надежност: 

 3.4.1. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по т.3.1, с 

изключение на участник за който е налице хипотезата на чл.56, ал.5 от ЗОП, има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание. 

 3.4.1.1. За тази цел участникът може да докаже, че: 

 а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

 в) 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; 

 г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 

Кодекса на труда. 

 3.4.1.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят 

документите по чл.45, ал.2 от ППЗОП.  

Когато за участник е налице някое от основанията по т.3.4.1 и преди подаването на 

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези 

мерки се описват в ЕЕДОП. 

 3.4.2 Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението и в 

случай че предприетите мерки и представените доказателства са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата. 

 

 4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 Възложителят няма 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. В този случай, участниците 

следва да са посочили публичния регистър, в който се съдържа информацията 

доказваща съответствие с критериите за подбор.  

 

 4.1 Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

(важи за всички обособени позиции) 

 Участникът трябва да притежава валидна регистрация в Централния професионален 

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

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

IV(четвърта) група (строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “б” ЗУТ – елементи на 

водоснабдителните и канализационните мрежи, хидротехническите, 

хидромелиоративните и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в 
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горните категории) III-та категория по ЗУТ и/ или да посочи публичния регистър, в 

който се съдържа информация за наличието на тази регистрация (в случай че тази 

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

участникът е чуждестранно лице - да притежава такава регистрация в аналогичен 

търговски или професионален регистър съгласно законодателството на държавата 

членка, в която е установен. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.1: 

 На етап подаване на оферти за доказване на изискването, участниците 

единствено декларират наличието на съответната информация в Част IV, раздел „А“, 

т. 1 от ЕЕДОП. 

 На етап сключване на договор, Възложителят не изисква документи 

доказващи декларираното в ЕЕДОП, а ще извърши проверка  в 

Централния професионален регистър на строителя на страницата на Камарата на 

строителите в България (www.register.ksb.bg) за наличието на изискуемата 

регистрация. В случай, че участник е чуждестранно лице, същият следва да докаже 

съответствието си с декларираното в ЕЕДОП с аналогичен документ доказващ такава 

регистрация, освен ако не посочил аналогичен регистър, съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени, който е с пряк и безплатен достъп за 

Възложителя.  

 

 4.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние (важи за всички 

обособени позиции) 

 ВАЖНО! Когато по основателна причина участник не е в състояние да 

представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето 

икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 

възложителят приеме за подходящ. 
 

 4.2.1. За последните 3 (три) приключили финансови години (информацията може 

да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден 

или е започнал дейността си), участниците следва да са реализирали минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,  а именно „строителство”, 

изчислен на база годишните обороти.  

 За всяка обособена позиция се изисква минимален оборот в сферата на 

строителството в размер не по- малък от следния: 

№ Наименование на обособената позиция 

Минимален 

оборот, не по-

малък от: 

1.  

Обособена позиция №1: “Модернизация на деривационен канал към 

напоителна система (НС) "Каябаш", в землището на с. Градец, общ. 

Котел, обл. Сливен, „Напоителни системи” ЕАД- клон „Бургас” 

705 185,06 лв. 

2.  

Обособена позиция №2: „Реконструкция и модернизация на главен 

напоителен канал М-2 и  канал Р-12 към напоителна система 

"Рабиша"  в землището на с. Толовица с. Макреш, с. Шишманово, 

общ. Макреш, обл. Видин, „Напоителни системи” ЕАД- клон 

„Видин” 

3 786 330,38 лв. 

3.  

Обособена позиция №3: „Реконструкция и модернизация на четири 

участъка от канал М1 ГВНС от напоителна система „Голяма Витска” 

в землищата на с. Дерманци и с. Ъглен, общ. Луковит, обл. Ловеч, 

„Напоителни системи” ЕАД- клон „Среден Дунав” 

12 933 974,67 лв. 

4.  Обособена позиция №4: „Реконструкция и модернизация на участък 5 053 618,02 лв. 
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от канал М1 ГВНС от км 42+730 до км  44+750 от Напоителна 

система „Голяма Витска”  в землището на с. Садовец, община Долни 

Дъбник, област Плевен, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Среден 

Дунав” 

5.  

Обособена позиция №5: „Рехабилитация на магистрален канал М-1 в 

участъка от с.Гавраилово до с.Тополчане, „Напоителни системи” 

ЕАД -клон "Средна Тунджа" 

13 893 242,30 лв. 

6.  

Обособена позиция №6: „Рехабилитация на пет участъка от 

магистрален канал М1-3 и ремонт на помпена станция "Червенаково 

1" от напоителна система „Средна Тунджа”, „Напоителни системи” 

ЕАД-клон „Средна Тунджа” 

1 657 171,47 лв. 

7.  

Обособена позиция №7: „Рехабилитация  на Магистрален канал М-1 

и Р-4 от напоителна система „Елхово”, в землището на 

общ.Болярово, Област Ямбол, „Напоителни системи” ЕАД-клон 

„Средна Тунджа” 

1 101 545,03 лв. 

8.  

Обособена позиция №8: - „Реконструкция  на ГРК „Черногорово“  от 

км. 1+634 до км.4+878 от напоителна система ”Тополница”, общ. 

Пазарджик , обл. Пазарджик, „Напоителни системи” ЕАД- клон 

„Тополница” 

12 526 247,34 лв. 

9.  

Обособена позиция №9: „Реконструкция на хидротехническо 

съоръжение от напоителна система „Алеко Пазарджик”,  

„Напоителни системи” ЕАД- клон „Тополница” 

6 529 985,30 лв. 

10.  

Обособена позиция №10: „Реконструкция на мост-канал и дюкер под 

р.Луда Яна, обл.Пазарджик общ. Пазарджик, „Напоителни системи” 

ЕАД- клон „Тополница” 

3 718 931,27 лв. 

11.  

Обособена позиция №11: „Реконструкция на необлицовани участъци 

от магистрален канал М-1 от напоителна система „Тракиец” и 

рехабилитация на водовземни съоръжения, „Напоителни системи” 

ЕАД-клон „Хасково” 

10 359 023,07 лв. 

12.  

Обособена позиция №12: „Реконструкция на изравнител 

ПС”Велково 82” ”, землище с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич,  

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Черно море” 

1 591 915,23 лв. 

13.  

Обособена позиция № 13 „Реконструкция на  участъци от главен 

напоителен канал М-1 от НС "Виница”, "Напоителни системи" ЕАД 

- клон Шумен” 

10 222 030,95 лв. 

14.  

Обособена позиция № 14: "Реконструкция на ГНК "Алеко Потока", 

участък от км 1+216 до км 6+415.60, "Напоителни системи" ЕАД - 

клон „Марица” 

10 855 335,87 лв. 

15.  

Обособена позиция №15: „Реконструкция на дюкер "Кърджалъка" 

находящ се в общ. Попово, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен 

Дунав” 

3 758 411,33 лв. 

16.  

Обособена позиция №16: „Реконструкция на дюкер 

"Попово",находящ се в общ. Попово, „Напоителни системи” ЕАД-

клон „Долен Дунав” 

14 488 705,98 лв. 

17.  

Обособена позиция №17: „Реконструкция на напорен водопровод от 

ПС "Ловско 1" до изравнител "Междинен", напорен  водопровод от 

ПС "Крояч 1" до изравнител ПС "Крояч 2", находящи се в общ. 

Лозница, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” 

4 398 614,93 лв. 

18.  

Обособена позиция №18: „Реконструкция на магистрален канал М-1 

от Напоителна система „Ихтиман“ от км 0+000 до км 3+557, 

„Напоителни системи” ЕАД – „София-клон” 

2 942 552,67 лв. 

19.  

Обособена позиция №19: „Реконструкция на Магистрален канал М-2 

от напоителна система „Ихтиман” от км 0+000 до км 6+002, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „София” 

2 039 610,47 лв. 
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20.  

Обособена позиция №20: „Реконструкция на Главен тръбопровод 

№6 в землището на с. Блатино и с. Пиперево, община Дупница, 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма Места” 

2 687 691,81 лв. 

21.  

Обособена позиция №21: „Реконструкция на ГНК „Петрич” от 

напоителна система „Струмешница”, „Напоителни системи” ЕАД-

клон „Струма Места” 

3 267 019,49 лв. 

22.  

Обособена позиция №22: „Реконструкция на участък от открит 

канал М1 и изравнител "Долистовски рид" в землището на с. Мало 

село, община Бобов дол, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Струма 

Места” 

1 351 302,44 лв. 

23.  

Обособена позиция №23: „Реконструкция на участък от Дюкер №4 в 

землището на с. Голямо село, община Бобов дол”, „Напоителни 

системи” ЕАД-клон „Струма Места” 

2 492 493,29 лв. 

24.  
Обособена позиция №24: „Реконструкция  на ГНК  М-1, общ. Стара 

Загора, „Напоителни системи” ЕАД-клон „Горна Тунджа” 
11 709 439,02 лв. 

25.  

Обособена позиция №25: „Реконструкция на магистрален канал М0 

от напоителна система „Бяла Слатина", в общ. Червен бряг, обл. 

Плевен, "Напоителни системи" ЕАД - клон „Мизия” 

7 712 389,19 лв. 

26.  

Обособена позиция №26„Реконструкция на ГНК /М-2/ от 

напоителна система „Цибърска низина„ в землището на общ. 

Вълчедръм, обл. Монтана, "Напоителни системи" ЕАД - клон 

„Мизия” 

1 305 692,00 лв. 

 

За доказване на съответствие с изискването по т. 4.2.1: 

 На етап подаване на оферти участниците декларирта съответствие с поставеното 

изисквания, като попълва част IV, раздел Б, т.2а от ЕЕДОП, като се посочи 

изискуемата информация. 

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

представят: удостоверение от банки или годишните финансови отчети или техни 

съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен; или справка за общия оборот и/или за 

оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина 

участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той 

може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг 

документ, който възложителят приеме за подходящ. 

ВАЖНО! В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена 

позиция, то същият следва да е реализирал минимален оборот в сферата на 

строителството в размер съответстващ на размера на обособената позиция с най-

висок минимален оборот.  

 

 4.2.2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в строителството съгласно чл. 171 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) за строителят - за цялостно изпълнение на строителството или на 

отделни видове строителни и монтажни работи, с общ лимит на отговорността, 

покриваща минималните застрахователни суми за дейността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 

от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството за строежи III-та категория съгласно ЗУТ, или еквивалентна 

застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава 
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- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се 

установява на територията на Република България). 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.2.2: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието 

с поставеното изискване в Част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП, включително и като 

посочат размера на покритието на застраховката. 

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

представи доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност” или 

еквивалентни документи за чуждестранните участници, в случай, че същите не са 

достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.  
 

 4.3. Изисквания за техническите и професионални способности на участниците 

(важи за всички обособени позиции) 

 4.3.1. За последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертите, участниците 

да са изпълнили миминум 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с този на 

поръчката. Изискването се прилага независимо от броя на обособените позиции, за 

които участникът подава оферта. 
 Под „дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се 

разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на 

елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и 

инсталации или еквивалентни. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.3.1: 

 На етап подаване на оферти за доказване на това изискване, участниците 

попълват съответната информация в Част IV, раздел „В“, т.1а от ЕЕДОП, като се 

описва строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, мястото, вида, 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, както и дали е изпълнено в 

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

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

единствено да посочат него. 

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

представи доказателство за посочено в ЕЕДОП, а именно: списък на строителството, 

идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат мястото, вида, стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
  

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

или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката, както следва:  

 4.3.2.1. Минимум 1 (един)  Технически ръководител на строежа, който да 

притежава: 

- професионална област (квалификация): да притежава диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "строителен инженер", „архитект” или „строителен техник“.  

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

сходен или идентичен с предмета на поръчката. 

 4.3.2.2. 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; 
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- специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект 

сходен или идентичен с предмета на поръчката. 

 4.3.2.3. 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 

сходен или идентичен с предмета на поръчката. 

 4.3.2.4. Минимум 1 (един)  Специалист на строежа - геодезист, който да 

притежава: 

- професионална област (квалификация): да притежава диплома от акредитирано висше 

училище с квалификация "инженер-геодезист", да има придобита специалност по 

"Геодезия" от Висше учебно заведение.  

- специфичен опит: минимум 3 години стаж по специалността. 

 

 Под „дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката”следва да се 

разбира: извършен/но ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане на 

елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и 

инсталации или еквивалентни. 

 За доказване на съответствие с изискването по т.4.3.2: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставените изисквания в Част IV, раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП, включително и като 

посочва: лице (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при 

изпълнение на обществената поръчка); Образование (специалност / професионална 

квалификация, № на диплома / № на издадения документ, учебно заведение); Опит 

(посочване на конкретен изпълнен обект).  

  По отношение експертите - чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 

2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година 

относно признаването на професионалните квалификации (Консолидирана версия), 

придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване 

на регулирани професии в Република България, Закона за признаване на 

професионалните квалификации и др. приложими актове, уреждащи условията и реда 

за признаване на професионални квалификации. 

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

представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които 

доказват професионална компетентност на лицата. 

ВАЖНО! 1. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един 

експерт. Допустимо е експертите да притежават еквивалентни професионални 

квалификации или специалности на горепосочените. 

2. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то лицето 

за позиция „Технически ръководител на строеж” по т. 4.3.2.1, не може да бъда 

използвана за повече от 3 позиции, останалите лица от техническия екип могат 

да бъдат същите, независимо от броя на обособените позции, за които се участва.  

 

 4.3.3. Участникът следва да разполага със следните стандарти: 
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 4.3.3.1. Всеки участник следва да притежава валиден сертификат за внедрена система 

за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или по-нов или 

еквивалентен с обхват сходен  с предмета на настоящата поръчка. 

 Под „сходен“ се разбира: ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или изграждане 

на елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, съоръжения и 

инсталации или еквивалентни. 

 4.3.3.2. Всеки участник следва да притежава валиден сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или или 

еквивалентен, с обхват сходен или идентичен с предмета на поръчката. 

  Под „сходен“ се разбира: ремонт, реконструкция, рехабилитация и/или 

изграждане на елементи на хидромелиоративните, хидротехническите мрежи, 

съоръжения и инсталации или еквивалентни. 

 За доказване на съответствие с изискването по т.4.3.3: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставените изисквания в Част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП, като декларира номера, 

обхвата и дата на валидност на сертификата.  

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

представи доказателство за декларираното в ЕЕДОП.  

ВАЖНО:Сертификатите по т.4.3.3 трябва да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален 

орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за 

националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

 Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. 

 Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е 

имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 

съответните срокове по независещи от него причини. В този случай, участникът 

трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на 

изискваните. 

 

 5.ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР В ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 

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

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

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация. 

 5.2. Когато 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 по т.5.1. 

 5.3. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на 

Европейската комисия. 
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 Предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към офертата за участие в обществената 

поръчка. 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 електронно 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/офертите. 

 5.4. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на 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. 

 5.5. Когато 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. 

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

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, 

който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя 

информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

 5.7. Участниците 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. 

РАЗДЕЛ III: УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА   
 1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия; 

 1.2. Офертите се изготвят на български език. 

 1.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си; 

 1.4. Не се допуска представяне на варианти в офертата; 

 1.5. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато 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. 

 1.6. Офертата се представя в писмена форма на хартиен носител, с изключение на 

ЕЕДОП, който се представя в електронен вид и Количествено-стойностните сметки и 

анализите на цените, задължително приложение към Образец №5 „Ценово 

предложение”, които се представят на хартиен и електронен носител.   

 1.7. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с 

превод на български език. 

 1.8. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени 

(когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис и печат на лицето 

представляващо участника. 
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 1.9. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в 

автентичността на представени копия от документи да поиска от участника нотариално 

заверени копия на оригиналите. 

 1.10. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи 

по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на 

прекратяване на процедурата. 

 

 2. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 2.1. 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.  

 Определеният срок за валидност на офертите е 9 (девет) месеца считано от крайния 

срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертите е времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 

той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят 

валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи 

или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

 2.2. 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. Оферти, подадени по този начин, следва да бъдат получени при 

Възложителя в срока, определен за получаване на офертите, посочен в обявлението за 

поръчка. 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. 

 2.3. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва: 

 

 2.4. Офертите се подават на адреса на централно управление на „Напоителни 

системи” ЕАД в гр.София, 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет.3, стая №4 - 

Деловодство, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, в срока посочен в 

обявлението за поръчката. 

До Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД  

гр. София, 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет. 3  

 

ОФЕРТА 

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

„Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения 

собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, 

модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. 

„Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции” 

за обособена/и позиция/и № ................................ 

_______________________________________________ 

наименование на участника/участниците в обединението 

_________________________________________________ 

адрес за кореспонденция 

_________________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 
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 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 

 3.1. Опис на представените документи - образец №1; 

 3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 

изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя - образец №2; 

 3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е 

приложимо);  

 3.4.  Документ за създаване на обединението (ако е приложимо); 

 3.5. Техническо предложение - образец №3, съдържащ: 

 а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация, методиката за оценка на офертите в т.ч посочените в нея изисквания на 

Възложителя за оформление на Техническото предложение. В техническото си 

предложение, участниците следва да предложат: 

 1. Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка в   

календарни дни; 
 2. Гаранционни срокове (само в цяло число) за видовете строителни работи и 

съоръжения, които започват да текат от датата на получаване на Разрешение за 

ползване на обекта издадено от ДНСК, които надхвърлят минималните гарнционни 

срокове по Наредба №2 от 31 юли 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; 

 3. „Подход за изпълнение на предмета на поръчката” съгласно изискванията на 

Възложителя в Техническата спецификация и одобрената методика за оценка на 

офертите. 

 4. В Техническото си предложение, участниците задължително прилагат Линеен 

график, диаграми на работната ръка и механизацията.  

Представеният Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) 

следва да е придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява 

поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за 

тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по 

изпълнението на строителните работи, тествания (в приложимите случаи), предаване 

на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите 

на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване 

правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на 

ефективно изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва 

да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да 

съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, 

механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график 

трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните 

дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да е 

в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на 

възложителя.  

Забележка:  
1. Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се 

представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото 

представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на 

възложителя. Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка 

и механизация и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите 
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следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията 

съдържаща се в отделните части на самия линеен график.  

2. Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на 

Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.  

3. Участник, чиито Линеен график показва технологична несъвместимост на 

отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация 

и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен 

документ, уреждащ строителните процеси ще бъде отстранен от участие в 

процедурата.  

4. В линейния графи, сроковете за изпълнение на ремонтните дейности, трябва да 

съответстват на предложения общ срок в образеца на Техническото предложение, 

както и на съдържанието на останалите елементи от Техническото предложение. 

ВАЖНО! В случай, че участник разпише Техническото си предложение за 

изпълнение на обособената позция, за която участва, в обхват непокриващ 

минимланите изисквания за съдържание посочени в Методиката за оценка на 

офертите, то предложението ще се счита за непълно и несъответстващо на 

обявените от Възложителя условия, което е основание за отстраняване на 

офертата на участника от процедурата. 
 б) декларация (фигурира като декларативен текст в образеца на Техническото 

предложение и не е се представя допълнително от участника), 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 Република 

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. 

 в) Протокол за извършен оглед на място в обект на възложителя - Образец № 4.  

 Предвид запознаване с фактическото състояние на обектите, предмет на настоящата 

поръчка, оглед на място е задължително условие за подготовка на офертата.   

 Огледът може да бъде извършен всяка сряда до 7 дни преди изтичане на срока за 

получаване на оферти, посочен в обявлението на поръчката. За създаване на 

организация за извършване на огледа, заинтересованите лица следва да се свържат с 

Възложителя на следните телефони на централно управление на „Напоителни системи” 

ЕАД: тел.: 02 8085001; 028085004 3 (три) работни дни преди дата на огледа. За 

извършения оглед, се съставя „Протокол за извършен оглед на място в обект на 

възложителя” (образец №4), който се подписва от представители на заинтересовното 

лице и съответния клон на „Напоителни системи” ЕАД. 

 ВАЖНО! Участник, който не е извършил оглед на обекта и е подал оферта за 

участие в настоящата процедура, ще бъде отстранен от участие в нея. 

  

 3.6. Отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис - „Предлагани ценови 

параметри“ за обособената позиция за която се участва, който съдържа ценовото 
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предложение (образец №5) на участника с приложени към него попълнен образец на 

количествено-стойностна сметка (КСС) и анализни цени. 

 

ВАЖНО! 

1. Количествено-стойностна сметка и анализите на цените се представят на 

хартиен и на електронен носител, във формат excel или еквивалент. При липса на 

представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от 

тях, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. При 

разминаване на стойностите, посочени на хартиен и на електронен носител, за 

достоверни ще се приемат тези, посочени на хартиения носител. Информацията, 

посочена на електронен носител служи само и единствено за проверка на 

извършените калкулации и няма да се приема като волеизявление на участника, освен в 

случаите, когато същата е представена по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. 

2. Посочените цени се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

3. При несъответствие между общата предложена цена в образец №5 и тази в 

КСС, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.  

4. При рализка между единичните цени посочени в КСС и тези в „Анализите на 

цените”, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.  

5. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

6. При не приложена КСС и/или анализни цени, участникът ще бъде отстранен 

от процедурата.  

7. Извън съдържанието на плик: „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е 

посочена никаква информация относно предлаганата от участниците цена. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертите си или 

извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена 

или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

 

ВАЖНО! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 

опаковката се представя един комплект документи по т. 3.1 до 3.4, отделно 

комплектувани документи по т.3.5 „Техническо предложение” и отделни 

непрозрачни пликове по т.3.6 "Предлагани ценови параметри", върху които се 

посочва обособената позиция, за която се отнасят. 

 

 4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 4.1. За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

подател на офертата; номер, дата и час на получаване и причините за връщане на 

офертата, когато е приложимо. 

 4.2. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването и посочените данни се записват в регистъра по т.4.1., за 

което на приносителя се издава документ. 

 4.3. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра по т.4.1. 

 4.4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 
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Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т.4.1. Не се допуска приемане 

на оферти от лица, които не са включени в списъка. 

РАЗДЕЛ IV: КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПОКАЗАТЕЛИ И 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И 

КЛАСИРАНЕ 

 

   1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа критерии за 

възлагане - „оптимално съотношение качество/цена” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП, което се оценява въз основа на цената и на показатели, включващи качествени 

аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

 Определянето на критерия „оптимално съотношение качество/цена” за оценка на 

офертите е базиран на необходимостта от качествено изпълнение на предмета на 

обществената поръчка. Предвид това важни и взаимносвързани аспекти при 

планирането на изпълнението на ремотните работи са: технологичната 

последователност, правилната етапност и организация на изпълнение на строителните 

дейности, координацията и съгласуването на дейностите и отговорностите между 

ръководния и изпълнителския екип, както и икономическата стойност на неговото 

предложение.  

 

 2. МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ (приложима за 

всички обособени позиции) 

 2.1. Методиката за оценка на офертите се прилага по отношение на офертите на 

участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания и условия за лично състояние и критерии за подбор.  

 2.2. Оценката се извършва от комисията, назначена със заповед на възложителя. 

На етап разглеждане и оценка на Технически предложения от участие се 

отстраняват офертите на участници, за които комисията констатира едно или повече от 

следните обстоятелства: 

2.2.1. ако не е разработил техническото предложение съгласно Техническите 

спецификации и предварително обявените условия на Възложителя в т.ч. минималните 

изисквания за оформление на техническото предложение; 

2.2.2. ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на 

Техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;  

2.2.3. ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи 

на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение. 

2.2.4 ако не е разгледан, който и да е елемент от изброените по - горе или някои от 

елементите е разгледан формално, без да е отразена спецификата на предмета на 

обществената поръчка, участникът ще бъде предложен за отстраняване. 

2.2.5. съдържат в себе си записи/текстове/информация, от които може да се 

заключи, че не ще обезпечат качественото и срочно изпълнение на предмета на 

настоящата обществена поръчка за ремонт на хидротехнически съоръжения, 

изразяващи се в следното: 

а) краен резултат, различен от целения с настоящата процедура за възлагане на 

обществената поръчка; 
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б) непълен и/или неясено формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на 

дейностите предмет на поръчката, който е в противоречие с изискванията на 

възложителя; 

в) изложени заключения и/или информация, които не кореспондират с предмета на 

настящата обществена поръчка, а са били предмет на друга поръчка.     

 

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

За вскяка обособена позиция, класирането на допуснатите до оценка се извършва на 

база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка 

представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от 

възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, по 

следната формула: 

КО = ТП + ФП  
 

А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – Оценява предложения „Подход за 

изпълнение на предмета на поръчката“ и е с максимален брой точки 50; 

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

изпълнение на поръчката и е с максимален брой точки 50. 

Максимален брой точки КО - 100 точки. 

 

Указания за определяне на оценките по всеки показател: 

А) ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП)  
Максимален брой точки по показателя - 50 точки.  

Оценява се посочения подход за изпълнение на предмета на поръчката. Оценката по 

показател ТП се формира на основание представеното от всеки участник предложение 

за изпълнение на поръчката и съгласно точковата система за оценяване по скалата 

посочена по-долу. При изготвяне на техническото предложение всеки участник трябва 

задължително да съобрази техническата спецификация, проектната документация и 

останалите изисквания, заложени в указанията за участие в процедурата. На оценка 

подлежат единствено предложения, които отговарят на посочените по-долу 

минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на Техническото 

предложение, на другите изисквания на Възложителя, посочени в указанията за 

участие, на Техническата спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на 

поръчката.  

 

Офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и са допуснати до 

етап оценка, се оценяват от назначената от Възложителя комисия по следния 

начин: 

Таблица №1 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Максимален 

брой точки 

35 

Техническото предложение следва да представя предложение за цялостния подход 

за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко 

следната изискуема информация, наименувана по следния начин и в следната 

последователност: 

1 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

 Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 



 
  

 

 

 

 

Възлагане на обществена поръчка във връзка с подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, 
модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ 

 

29 

технология, последователност и взаимовръзка на извършване на ремонтните 

работи, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и 

линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на 

етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е 

представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни 

условия на труд в строителството. 

2 
Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите човешки 

ресурси 

 

Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в 

поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, 

които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, 

с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните 

отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 

съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 

обявените условия на възложителя. 

3 Процеса на комуникация и координация, контрол 

 

Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при 

допустимите варианти по прекъсването ѝ. 

4 
Ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната 

среда 

 

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да 

са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 

ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента:  

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и  

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като 

минимално необходими са:  

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др.работни течности от механизацията;  

• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;  

• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

 

 

 Първо Техническото предложение на участника се проверява дали отговоря на 

посочените по-долу минимално поставени изисквания в Таблица №1 за 

съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята 

последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо 

минималните изисквания на Техническата спецификация. Комисията излага своята 

експертна оценка за съответствието/несъответствието на Техническото предложение на 

участниците спрямо минималните изисквания. В случай, че спрямо участника не може 

да бъде констатирано мотивирано наличие на никое от определените от Възложителя 
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надграждащи условия в Таблица №2, то ще бъде оценено с минималния брой точки 

по показателя -35.  

 Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително минимално поставени 

изисквания в Таблица №1 и в своята последователност, гарантира навременното 

постигане на резултати, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано 

наличието на някое от изброените подолу условия, надграждащи Техническото 

предложение, ще получи за наличие на всяко едно условие допълнително по 5 точки за 

всяко едно от изброените по-долу условия.  

 

Таблица №2 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимален 

брой точки - 

15 

За всяко условие, надграждащо Техническото предложение участникъ 

получава по: 

Допълнителен 

брой точки 

1 

За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, 

свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и 

ефективно изпълнение на поръчката, и са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, 

механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени 

конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и 

съобразно спецификата на задачата като са формулирани 

конкретно предложени технически подходи за изпълнение.  

* За целите на настоящата методика под „задача" се разбира 

обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати. 

5 точки 

2 

Представена е вътрешна организация като последователност от 

конкретни мерки, действия и задължения на отговорните 

експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при 

изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени 

технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират 

ефективното и навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

5 точки 

3 

Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за 

ремонтните работи без значение на нейния обхват и специфични 

особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента:  

А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката;  и  

5 точки 
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Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 

действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

За целите на настоящата методика, използваните 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; 

„Формално разгледан елемент от програмата“ е налице, когато по външни признаци 

може да бъде установено наличието на изискуемия елемент, но при анализ на 

съдържанието му се установи, че то е повърхностно - без да отчита особеностите 

на конкретния предмет на обществената поръчка или без да съдържа информация, 

различна от предоставената от възложителя в документацията за участие. 

 „Спецификата на предмета на обществената поръчка“ или „Особеностите на 

предмета на обществената поръчка“ трябва да се разбира съвкупността от 

видовете строителни работи, включени в предмета на поръчката, всяка една от 

които характеризираща се с определена технология на изпълнение и мястото на 

изпълнение на предмета на поръчката, което в някои случаи предполага специален 

подход при изпълнение на част от дейностите. 

 

Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП)  
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията 

за изпълнение на обществената поръчка. Оценява се предложена от участника „Обща 

цена с вкл. 5% за непредвидени разходи в лева без ДДС” за изпълнение на 

поръчката. Максимален брой точки по показателя - 50 точки.  

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  

 

ФП = (ЦПmin / ЦПi) х 50 = .......... (брой точки), където  

 

ЦПi е предложената цена за изпълнение на обособената позиция в лева без ДДС 

съгласно Ценовото предложение на съответния участник.  

ЦПmin е най-ниската предложена цена за изпълнение на обособената позиция в лева 

без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.  

50 - максималния брой точки по показателя.  

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

 3. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ  

    1. Възложителят назначава комисия, която да извърши подбор на участниците, 

разглеждането и оценката на офертите съгласно разпоредбите на раздел VІІI, глава пета 

от ППЗОП.  

 2. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена 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 и за съответната 

обособена позиция, се прилага чл.72 от ЗОП. 



 
  

 

 

 

 

Възлагане на обществена поръчка във връзка с подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, 
модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ 

 

32 

 3. Класирането се извършва по възходящ ред за всяка обособена позиция, като на 

първо място се класира офертата получил най-високата комплексна оценка съгласно 

гореописаната методика за съответната позиция. 

 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: 

 1. по-ниска предложена цена; 

 2. по-изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по 

посочения начин. 

РАЗДЕЛ V: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Процедурата завършва с решение за:  

а) определяне на изпълнител за всяка обособена позиция към обществената поръчка, 

при условията на чл.109 от ЗОП;  

или  

б) прекратяване на цялата процедурата или само за някоя обособена позция, в случай на 

някоя от хипотезите изброени в чл.110 от ЗОП.   

РАЗДЕЛ VI: ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПЛАЩАНЕ 

 1. Гаранция за изпълнение на договора. 

1.1. Участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на 

Възложителя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за обществена 

поръчка. Размерът на гаранцията е 2 (два) % от стойността на обособената позиция без 

включен ДДС със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на 

срока за изпълнение на договора. 

1.2. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите за изпълнение се предоставят в 

една от следните форми: 

а) парична сума, депозирана по следната банкова сметка на Възложителя: 

„Напоителни системи“ ЕАД 

Банка: ……………………………… 

IBAN: ………………………………. 

BIC: …………………………………. 

б) банкова гаранция - оригинал на безусловна, неотменима и платима при първо 

писмено искане от страна на Възложителя. Банковите разходи по откриването и 

поддържането на гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, както и 

по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за 

това, са за сметка на изпълнителя. 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. В този случай Изпълнителят предава на Възложителя оригинален 

екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която трябва 

да отговаря на следните изисквания: 

 да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя; 

 да бъде за изискания в договора срок. 

1.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 
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1.4. Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на Изпълнителя 

за сметка на трето лице - гарант. 

1.5. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова 

гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено 

поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по 

договора за възлагане на обществената поръчка и да бъде авизирана от банка, 

регистрирана съгласно Закона за кредитните институции, ако същата е издадена от 

чуждестранна банка. 

1.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

1.7. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, 

гаранцията следва да обезпечава задълженията на обединението. 

1.8. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за 

сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по 

откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получените от Възложителя 

гаранции да не бъдат по-малки от определените в настоящата процедура. 

1.9. Когато участникът, избран за изпълнител на процедурата е чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за 

изпълнение се представят и в превод на български език. 

1.10. В случай че се представи гаранция за изпълнение под формата на 

застраховка, то застрахователната премия се заплаща еднократно, преди 

предоставянето на застрахователната полица на възложителя. 

1.11. Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на 

гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

1.12. Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена 

банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на изпълнителя, като 

Възложителят не се ангажира със и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни 

потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на 

свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на участника/изпълнителя има 

някакви допълнителни специфични изисквания. 

1.13. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

 2. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

 2.1. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя в случай, че 

участника избран за изпълнител е заявил от Възложителя авансово плащане.   

2.2. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите за изпълнение и аванс се 

предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума, депозирана по следната банкова сметка на Възложителя: 

„Напоителни системи“ ЕАД 

Банка: ……………………………… 

IBAN: ………………………………. 

BIC: …………………………………. 

б) банкова гаранция - оригинал на безусловна, неотменима и платима при първо 

писмено искане от страна на Възложителя. Банковите разходи по откриването и 

поддържането на гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, както и 

по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за 

това, са за сметка на изпълнителя. 
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в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. В този случай Изпълнителят предава на Възложителя оригинален 

екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която трябва 

да отговаря на следните изисквания: 

 да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя; 

 да бъде за изискания в договора срок. 

 2.3. Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) 

дни след връщане или усвояване на аванса.  

 2.4. Гаранция за авансово плащане в полза на Възложителя не се представя при 

положение, че в 3 (три) дневен срок от подписване на договора Изпълнителят писмено 

заяви на Възложителя, че не желае да бъде извършено авансово плащане. В този случай 

сумата предназначена за авансовото плащане се трансформира към окончателно 

плащане и за него се прилагат правилата за извършване на окончателно плащане. 

 2.5. Условията и сроковете за предоставяне, задържане, усвояване или 

освобождаване на гаранцията за авансово плащане са уредени в проекта на договор за 

обществена поръчка. 

 

РАЗДЕЛ VII: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

 1. За всяка обособена позиция, Възложителят сключва договор, в съответствие с 

проекта на договор, с определения за изпълнител участник 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 участници за решението за 

определяне на изпълнител. 

 2. Възложителят не сключва договор, когато участникът класиран на първо място: 

 а) откаже да сключи договор;  

 б) не изпълни някое от условията по т. 3 от настоящия раздел, или  

 в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. В тези 

случаи, възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на 

изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за 

изпълнител.  

 3. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител 

представи: 

 а) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;  

 б) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на 

участника; 

 в) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция ”Главна инспекция на труда” - възложителят извършва служебно 

справка; 

 Забележка: Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал.1, т. 6 от 

ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 

изпълнение на договор за обществена поръчка;  

 г) за обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 - възложителят извършва служебно справка в 

търговския регистър. 

 д) когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, същият следва да представи заверено копие от удостоверение за 
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данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено;  

 е) документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор; 

 ж) подписани декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП).  

 Възложителят няма да изисква документи: 

 1. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

 2. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните 

бази данни на държавите членки; 

 3. Гореизброените документи се представят и за подизпълнителите и третите лица, 

ако има такива, а когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи за доказване липсата на основания за отстраняване 

съгласно чл. 58, ал. 3, 4, и 5 от ЗОП.  

 4. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.  

 5. 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. 

 6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за 

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

изпълнени едновременно следните условия:  

 а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата;  

 б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на Доставките, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

 7. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.6 от 

настоящия раздел.  
 

РАЗДЕЛ VIII : ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

1. Комуникация между Възложителя и участниците  

1.1. Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път до 

документацията за участие в настоящата процедура като я публикува в своя Профил на 

купувача в електронната преписка на конкретната обществена поръчка.  

1.2. Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се 

извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може 

да се извършва по един от следните начини:  

а) лично - срещу подпис;  

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения 

от участника адрес;  

в) чрез куриерска служба;  

г) по факс;  

д) по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  

е) чрез комбинация от тези средства.  

1.3. Възложителят е длъжен да изпраща на участниците, чрез някой от посочените 

по-горе способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в 

ЗОП.  
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1.4. С публикуването на документите на Профила на купувача се приема, че 

заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в тях 

обстоятелства освен, ако друго не е предвидено в ЗОП.  

2. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват в календарни дни. 

Когато сроковете са посочени в работни дни, това е изрично указано при посочването 

на съответния срок. Когато последният ден от срока съвпада с почивен ден, счита се, че 

срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.  

3. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 

ЗОП и ППЗОП, решението, обявлението и документацията за участие в процедурата, 

както и Указанията на подмярка 4.3 от мярка 4 по ПРСР 2014-2020г. 

РАЗДЕЛ IX: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

№ …................................ 

 

 Днес, ................2020г., в гр. София, между: 

 

 “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. 

София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК 831160078, 

представлявано от Снежина Димитрова Динева – Изпълнителен директор, наричана за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

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

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

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

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

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

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

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

правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е 

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

 

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

поотделно „Страна“); 

 

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

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

избор на изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на ремонтни 

работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни 

системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или 

адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции 

в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени позиции”, за обособена 

позиция №..............................,  

се сключи този договор („Договорът“) за следното: 
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 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу 

заплащане и при условията на този Договор, да извърши ремонтни работи, наричани за 

краткост „Дейностите”, на обект с наименование: 

................................................../изписва се наименованието на обекта/, наричан за 

краткост „Обекта/ът”. 

 (2) Дейностите, предмет на Договора, трябва да бъдат реализирани в 

съответствие с действащото законодателство (Закона за устройство на територията и 

нормативните актове по неговото приложение) и при съобразяване и с изискванията на 

Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г., мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“, подмярка 4.3. „Инвестиции за развитие, модернизация или 

адаптиране на земеделската и горска инфраструктура”, Общите условия към 

финансирания договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 

2014-2020г., както и с изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., за относимите дейности. 

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

съответствие с действащите нормативни изисквания, Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценовото предложение и Списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще 

отговарят за изпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения 

№ 1, 2, 3 и 4 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. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е 

подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от 

Страните задължения по Договора, но не по-късно от 15.02.2023г. 

 Чл.5. Дейностите ще се изпълняват само след осигурено финансиране от страна 

на финансиращият орган- ДФЗ-РА и след влизане в сила на разрешението за строежа по 

ЗУТ. 

 Чл.6. (1) Срокът за цялостното изпълнение на Дейностите по Обекта е съобразно 

предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок в Техническото му предложение за изпълнение 

на поръчката. 

 1. Дейностите по Обекта започват да се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 

получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за даване на разрешение за 

неговото започване. След което в 5 (пет) дневен срок Страните подписват Протокол 

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

ниво за строежи на техническата инфраструктура, съставен по реда на Наредба № 3 от 

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

който срокът за изпълнение на Дейностите по Обекта започва да тече. 

 2. Изпълнението на Дейностите по Обекта приключват със Разрешение за 

ползване на строежа издадено от ДНСК съгласно чл.222, ал. 1, т.8 от ЗУТ. 
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(2) Времетраенето на Дейностите по договора се удължава, в случай че настъпят 

непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи извършването им. Срокът на 

изпълнение на Дейностите по договора се удължава с времето, през което 

изпълнението е било невъзможно поради настъпилите непредвидени обстоятелства. 

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.  

1. Сроковете се удължават с подписване на Констативен акт обр.10 за 

установяване състоянието на строежа при спиране на строителството по реда на 

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

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

случай, че строителството е спряно поради лоши метеорологични условия, към обр.10 

се прилага метеорологична справка за периода на спиране на строителството от 

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

 2. За продължаване на строителството се подписва Констативен акт обр.11 за 

установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството по реда на 

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

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

 Чл. 7 Мястото на изпълнение на Договора е Република България, територията на 

…………………./ изписва се местоположението на обекта/. 

 

 ІIІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 Чл.8 (1) За извършване на Дейностите по Обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. Съгласно Ценовото предложение (Приложение №3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 Цена в лева без ДДС и без 5% непредвидени разходи
3
:...................... (..............); 

 Цена за 5% непредвидени разходи без ДДС:   ......................(...................); 

 Обща цена в лева с вкл. 5% непредвидени разходи без вкл.ДДС:....(................). 

 ДДС: .....................(...................); 

 Обща цена в лева с вкл. 5% непредвидени разходи и с вкл. ДДС:....(................). 

2.  Възложителят изплаща на участника избран за изпълнител, сума до размера на 

одобрената такава от комисията по чл.33 от ЗУСЕСИФ на Управляващия орган, в 

съответствие с Административния договор и одобрен бюджет за обособена позиция.  

(2) Цената по Договора включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за изпълнението на предмета на Договора, включително тези за подготовката на 

строителството, необходимото временно строителство и неговото премахване, 

транспорта на машините, работната ръка, доставката на всички материали, съоръжения 

и оборудване, разделното събиране, транспортиране и депониране на строителните 

отпадъци, извънреден труд, застраховка „Професионална отговорност”, промяна в 

организацията на строителството и други обстоятелства, мерките по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, разходи по въвеждането на строежа в 

експлоатация и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе. 

                                                           
3
 „Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не 

е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на 

количествата, заложени предварително в количествените сметки (КС) към проекта, и/или до нови 

строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, 

предназначени за постигане на целите на проекта. 
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 (3) Цената, посочена в ал. 1, т.1 е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на 

Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този 

Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП, и подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020г. 

 Чл.9 (1) При възникване на непредвидени работи по Обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ще заплати сумата за реално извършените непредвидени работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

към окончателното плащане, в рамките на заявения процент за непредвидени разходи. 

Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани само при доказана необходимост, за което 

следва да има заповед на Авторския надзор и/или Строителния надзор в Заповедната 

книга на строежа и разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и двустранно подписан от 

Бенефициента и Управляващия орган анекс за видовете, количествата и единичната 

цена на непредвидените разходи. 

 1. Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база елементи за 

ценообразуване на единичните цени на видове ремонтни работи съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: 

 Часова ставка за възнаграждение на работници ................ лв. /час  

 Доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, 

върху цени на материалите от производител, 

вносител или официален  дистрибутор 

 .................. %  

 Допълнителни разходи: 

 за труд; 

 за механизация; 

 

.................. %  

.................. %  

2.  За всеки вид непредвиден разход, който не е остойностен в представената КСС 

за Обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализ на 

ценообразуването със стойности, съобразно ценообразуващите показатели по 

предходната алинея. 

 (2) При възникване на нови видове строителни работи или замяна на един вид 

строителни работи с друг, единичните цени за тях ще се формират на база 

ценообразуващите показатели по ал.1, т.1 за изготвяне на заменителна таблица, като 

ще бъдат одобрявани само при доказана необходимост, за което следва да има заповед 

на Авторския надзор и/или Строителния надзор в Заповедната книга на строежа и 

разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и двустранно подписан от Бенефициента и 

Управляващия орган анекс за видовете, количествата и единичната цена на нови 

видове строителни работи или замяна на един вид строителни работи с друг. Тяхното 

заплащане ще се осъществява в рамките на Цента по чл. 7 от Договора и заменителна 

таблица. 

 (3) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези Дейности, 

които са приети от Авторския надзор, Строителния надзор и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и са 

отразени в съответния акт/протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на 

действително извършени Дейности, за което се прилагат и съставените актове и 

протоколи по време на строителството, сертификати, екзекутивна документация и 

други документи, удостоверяващи изпълнените дейности. 

 

 Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, 

след осигуряване на финансиране от ДФЗ-РА за реализиране на проекта, по следния 

начин: 

 (а) Авансово плащане (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заявил такова) в размер до 

50% (петдесет на сто) от Цената за Обекта, без вкл. сумата за непредвидени разходи, в 

срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 или 2а 

за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, 
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представяне в Централно управление на „Напоителни системи“ ЕАД на заверена 

Заповедна книга на строежа по реда на чл. 158 от ЗУТ, представяне от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за 100% от стойността на Авансовото плащане и 

представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (б) Окончателно плащане в размер на остатъка от Цената за Обекта, в срок до 30 

(тридесет) дни въз основа на следните документи, като срокът за плащане започва да 

тече, считано от момента на представяне на последния (във времево отношение) 

документ: 

 1. Приемо-предавателен протокол по чл.30 от Договора; 

 2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 

съгласно Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 3. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия - образец 

17 съгласно Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна 

уредба). 

 4. Писмо-обосновка, съгласувано от Строителния надзор, и подробна КСС от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на 

допълнителни строителни дейности, приложени към заменителната таблица по чл.9, 

ал.2 от Договора (ако е приложимо) (представя се в два формата „рdf“ или „jpg“ и на 

„xls“ или „xlsx“); 

 5. Заповед за изменяне на КСС, вариационна заповед, строителна книга на обекта, 

издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобрена от Строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ако 

е приложимо); 

 6. Разрешение за ползване на строежа, издадено от ДНСК, съгласно чл.137, ал. 1 от 

ЗУТ; 

 7. Сертификатът за енергийни характеристики на сграда съгласно Наредба № Е-

РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка 

на енергийните спестявания на сгради, издаден от лице по чл. 43, ал. 1, съответно по 

чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, по образец съгласно Приложение 

№3 (ако е приложимо). 

 8. издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за 

дължимата сума. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, във връзка с извършване на плащанията по предходната 

алинея, по изключение може да се позове на разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ и да 

договори срок за изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече 

от 60 дни, когато това се налага от естеството на дейността или по друга важна 

причина. 

 Чл. 11 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, 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. 

 (3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в 

съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и 

изискванията на ПРСР 2014-2020г., като задължително съдържат следните реквизити: 
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Получател:  „Напоителни системи” ЕАД 

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136 

ЕИК 831160078 

ИН по ЗДДС: BG831160078 

МОЛ: Снежина Динева – изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД 

Номер на документа, дата и място на съставяне; 

В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е 

направен по Договор № …/…./…/./….. от … …. .2020 г.. 

Чл. 12. (1) Когато за частта от Дейностите, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите 

Дейности, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на 

съответната част от Дейностите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на 

тази част пряко на подизпълнителя. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 

искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от 

получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията 

или част от тях като недължими. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Дейностите, при 

съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI: Предаване и приемане на 

изпълнението от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в 

срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за 

плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА 

Гаранция за изпълнение 

 Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2%  (две на сто) от Стойността 

на Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за 

изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.  

 Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора
4
, извършено в съответствие с този 

Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с 

индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите 

действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора, в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на допълнително 

споразумение за изменението. 

 (2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или; 

 2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или 

 3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 

                                                           

4
 Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, 

ал.1, т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП. 
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 Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

 Банка: […………………………….] 

 BIC: […………………………….] 

 IBAN: […………………………….]. 

 Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

 1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа 

задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по 

този Договор; 

 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

 (2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 

изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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 

30 (тридесет) дни след крайния срок по  чл.4 от Договора.  

 (2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 

30 (тридесет) дни след изтичане на срока на валидност на гаранцията по чл.16, ал.2 и 

след окончателно приемане на Дейностите в пълен размер и без забележки, ако 

липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е 

сума по нея. 

 (2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

 1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;  

 2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

 3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

 (3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между 

Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е 

отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той 

може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

 Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 

удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое 

от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено 

изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от 
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Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за 

съответния случай на неизпълнение. 

 Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в 

пълен размер, в следните случаи: 

 1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за 

период по-дълъг от 60 (шестдесет) дни след получаване на възлагателното писмо по 

чл.6,ал.1 от Договора;  

 2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Дейностите не отговарят на изискванията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 Чл. 21. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

 Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за 

изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 

срок до 30 (тридесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 

изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на 

Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 14 от Договора. 

 

Гаранция за авансово предоставени средства 

 Чл. 23. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в 

размер на ……… (…………………………) (посочва се сумата, за която е уговорено 

авансово плащане, ако има така) лева, както е предвидено в чл. 10, ал.1 от Договора 

(„Гаранция за авансово предоставени средства“). 

 (2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 

изискванията на Чл.15 - 17.  

 (3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни 

след връщане или усвояване на аванса. 

 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово 

предоставени средства  

 Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са 

престояли при него законосъобразно. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 Чл.25. 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. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
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 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. 27. 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 изпълни предвидените и необходими строителни работи за изграждането 

на обекта в съответствие с одобрения инвестиционен проект по чл. 145 от ЗУТ; 

 3. да изпълни допълнително определените и възложени СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ в съответствие с клаузите на договора; 

 4. да води и съхранява Заповедната книга на обекта през целия срок за 

изпълнение на договора в съответствие с нормативните изисквания; 

 5. да води и съхранява дневници за извършените видове работи; 

 6. да съставя и заверява екзекутивните чертежи и документация, които трябва 

да съхранява на обекта и да предоставя на контролните органи Заповедната книга и 

строителните книжа, съставени при изпълнение на строителни работи по договора; 

 7. да осигури за своя сметка вземането и изпитването на лабораторни проби и 

изпитания във всички случаи, когато това е предвидено в нормативните актове или в 

Заповедната книга на обекта; 

 8. да отстрани за своя сметка допуснати от него несъответствия на изпълнените 

строителни работи с нормативните актове и изисквания на Възложителя, констатирани 

от него или от контролни органи в определените срокове; 

 9. 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; 

 10. да влага висококачествени само нови и неупотребявани материали и изделия 

при извършване на Дейностите по Договора, като прилага изискващите се декларации 

за съответствие /сертификати/; 

11. да води пълно строително досие на Обекта, в съответствие с Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. и при нужда да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи;  

 12. при извършване на Дейностите на Обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, 

за своя сметка,  да го охранява до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 13. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкции за безопасна експлоатация на 

съоръженията, доставени и монтирани на обекта; 

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

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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 15. 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.; 

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

работи по Обекта, в рамките на предложените от него гаранционни срокове в 

Техническото му предложение; 

17. да опазва околната среда, подземната и надземната техническа 

инфраструктура и съоръжения в и извън границите на обекта, при извършване на 

Дейностите. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка и в рамките на 

срока на изпълнението Дейностите на Обекта; 

18. 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 строителни работи, подлежащи на закриване (ако е 

приложимо); 

 19. 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;  

 20. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл. 47 от Договора; 

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

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

 22. да спазва нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролни органи в т.ч. на 

Авторски и Строителен надзор; 

 23. да спазва предвидените мерки в Плана за безопасност и здраве; 

 24. да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове строителни 

работи при или по повод изпъленнието на договора; 

 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на своите служители и работници, 

както и на подизпълнителите му, като за свои действия; 

 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лиза от свои виновни действия или бездействия. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след изграждане на предвидените в проекта съоръжения да 

проведе заедно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор и авторския 

надзор пробни и контролни изпитания в съотвествие с действащата нормативна база; 

 27. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор за завършване 

на строителството на обекта с предложение за съставяне на констативен акт образец 15; 

 28. при завършването на обекта със съставяне на констативен акт за 

установяване годността за приемане на обекта /акт обр. 15/ да предаде на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовия обект, както и строителните книжа, екзекутивната 

документация, актовете, протоколите и други документи /дневници, чертежи и други/, 

съставени по време на изпълнение на договора в съответствие с Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството в /3/ три 

екземпляра на хартиен носител; 

29. при завършването на обекта да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Заповедната 

книга на обекта, заедно с всички дневници, екзекутивни заснемания и измервания на 

строежа в три екземпляра на хартиен и цифров носител; 

30. да извърши за своя сметка геодезическо заснемане на изпълненото 

строителство за входиранe на Заявление по чл. 54 а, ал. 3 от Закон за кадастъра и 

имотния регистър в Агенция по геодезия, картография и кадастър, респ. Служба по 

геодезия, картография и кадастър с геодезическото заснемане на изпълненото 
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строителство за нанасянето му в кадастъра,  което е необходимо за назначаване на 

Държавна приемателна комисия на ДНСК/РДНСК. 

 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, до окончателното приключване на 

строителството, за действия или бездействия на екипа си в резултат на които 

възникнат: смърт или злополука, и/или нанесена вреда на имущество на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, при изпълнение Дейностите предмет на Договора;  

 32. да възложи съответна част от Дейностите на подизпълнителите, посочени в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения 

(ако е приложимо); 

 33. 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. 28. 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, 

или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на 

Договора, но без с това да пречи на изпълнението вкл. съответствие на изпълняваните 

строителни работи по вид и количество и съответствие на влаганите на строежа 

строителни продукти с одобрения инвестиционен проект, Техническата спецификация, 

Техническото предложение и Ценовото предложение; 

 3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети/доклади/разработки/материали или 

съответна част от тях; 

 4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 

отчетите/докладите/разработките, в съответствие с уговореното в чл. 32 от Договора; 

 5. да не приеме някои от отчетите/докладите/разработките, в съответствие с 

уговореното в чл. 31 от Договора; 

 6. 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. 

 

 Чл.29. 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 Дейностите 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, 
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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 от съответния клон 

на „Напоителни системи” ЕАД контрол по изпълнението на Дейностите, предмет на 

договора, без това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 6. да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за 

удостоверяване на изпълнените строителството и за въвеждане на Обекта в 

експлоатация, чрез управителя на съответния клон на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 7. 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; 

 8. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл.47 от Договора; 

 

 VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

 Чл.30. Предаването на изпълнението на Дейностите се документира с протокол 

за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните 

(„Приемо-предавателен протокол“). 

 Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

 2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите/ докладите/ 

разработките/ материалите в определен от него срок, като в такъв случай 

преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци 

са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за 

изпълнение по Договора и съответно резултатът от изпълнението става безполезен за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 VII.САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 

неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% (едно на сто) от 

Цената за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от Стойността на 

Договора. 

 Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или 

при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 

спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение 

за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати 

договора. 

 Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от 

Стойността на Договора. 

 Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   
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 Чл. 36. 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. 

 

 VIII. ПОНАСЯНЕ НА РИСКА 

 Чл. 37 (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 

строителни работи освен, ако погиването или повреждането е по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на 

дължимата грижа. 

 

 IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  
 Чл. 38. (1) Гаранционният срок за изпълнени строителни и монтажни работи на 

Обекта е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото си предложение, 

но не по-кратки от 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 

издаване на Разрешение за ползване от ДНСК. 

 (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. 

 X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.39. (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.  
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 Чл. 40. (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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 

изпълни непременно в уговореното време. 

 Чл. 41. В случая, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено 

изпълнение, всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на 

тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без 

да дължи предизвестие или обезщетение. 

 Чл. 42 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. 

 Чл. 43. 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 отчети/разработки/доклади, 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. 

 Чл. 44. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред 

Дейности, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неусвоената част от авансово предоставените средства (ако е приложимо). 

 

 XI.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 Дефинирани понятия и тълкуване  

 Чл.45. (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  
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 Чл.46. 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. 47 (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. 48. 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. 49. 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 
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 Чл. 50. 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. 51. (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. 52. 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. 53 (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 „.........................”: 

 Адрес за кореспонденция: …………………  
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 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 „.....................”, 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.  

Език
5
 

Чл. 54. (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, 

                                                           

5
 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице. 
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ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл.55 (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 в т.ч. ЗУТ, ЗОП, ПРСР 2014-

2020г. и Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013г. 

Разрешаване на спорове 

Чл.56. 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.57. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в три 

еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложения: 

Чл.58. 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, и на 

членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението; 

Приложение № 5 - Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 6 - Гаранция за авансово предоставени средства. 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

________________________       ________________________ 

СНЕЖИНА ДИНЕВА  

Изпълнителен директор на  

„Напоителни системи” ЕАД  

 

  _________________________ 

  Главен счетоводител    

 

Съгласувал/и: 

_______________________/........................................./ 

_______________ /........................................./ 
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РАЗДЕЛ X: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Към всяка употреба в Техническата спецификация и приложенията към нея (заедно с 

всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на: стандарт, 

спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, както и на 

конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано 

друго, следва автоматично да се счита за добавено:“ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“. 

 

 При подготовката и представянето на офертите, всеки участник е длъжен 

стриктно да спазва изискванията на Възложителя посочени в настоящата Техническа 

спецификация и приложенията към нея.  

 

 I. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Настоящата обществена поръчка цели възстановяване на съществуващата 

хидромелиоративна линейна инфраструктура и съоръженията към нея по начин, който 

съчетава високи нива на управление и качествени услуги за доставка на вода на 

земеделските стопани, като се цели: 

1. По-ефективното използване на количеството вода за напояване за поддържане 

на доброто състояние на водните тела; 

2. Намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода и смекчаване 

на натиска от климатичните промени. 

 

 II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО 

 При извършване на Дейностите, предмет на обществената поръчка, стриктно да 

се спазват 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; 

 Всички строителни материали, които се влагат в обектите, трябва да са нови и 

неупотребявани, придружени със съответните сертификати за качество или декларации 

за съответствие; 

 В Техническата спецификация, една машиносмяна (на един брой механизация 

с включен оператор (в случай, че е заложена такава)) се равнява на 8 (осем) часа;  

  Участниците имат право да ползват еквиваленти на строителната механизация, 

посочена в количествените-сметки (КС) на обектите (в случай, че е заложена такава). 

Задължение на участника е да докаже еквиваленстността.  

 

 III. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Към Техническата спецификация, част от документацията за участие в за 

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

изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения 

собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 "Инвестиции за 

развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" 

от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 обособени 

позиции” са приложени инвестиционните проекти (rar файл) за всеки един от обектите 

представляващи обособени позиции от 1-26.  
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РАЗДЕЛ XI: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

Приложени към настощятата документация.  


