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ЗА УЧАСТИЕ  В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА 
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ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ, И НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВРАЦА ПО 
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ОП № 5: гр. Враца, ул. „Вежен“ № 7, бл. „Чавдар“ 
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ЧАСТ  ПЪРВА 
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
Раздел I - Решение № 2767/2015 г. на Кмета на Oбщина Враца.  
Раздел II - Обявление  за  обществената  поръчка. 
ЧАСТ ВТОРА 
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 
Раздел  I - Описание и обхват на предмета на обществената поръчка 
Раздел  II - Технически спецификации 
Раздел III - Условия и ред за получаване на документацията за участие и за подаване на 
офертите. Промяна в документацията. Разяснения 

- Получаване на документацията за участие; 
- Промяна в документацията за участие; 
- Разяснения по документацията за участие; 

Раздел IV - Изисквания към участниците в откритата процедура 
- Общи изисквания към участниците; 
- Условия за участие на обединения от физически и/или юридически лица; 
- Условия за участие на подизпълнители; 
- Условия за участие на чуждестранни лица; 
- Критерии за подбор на участниците в откритата процедура; 
- Минимални изисквания към участниците, свързани с изпълнението на обществената 

поръчка 
Раздел V – Изисквания към офертата. Подготовка и подаване на офертата. Съдържание на 
офертата; 

- Изисквания към офертата. Подготовка и подаване на офертата; 
- Съдържание на офертата: 

1. Документи за подбор (Плик № 1) 
2. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2) 
3. Предлагана цена (Плик № 3) 

-  Валидност на офертите 
Раздел  VІ  - Дължими гаранции 

- Условия и размер на гаранцията за участие 
- Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора; 

Раздел VІІ  - Условия и ред за провеждане на откритата процедура 
- Разглеждане, оценка и класиране на офертите; 
- Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор 
- Договор за подизпълнение 

Раздел VІІІ –  Обмен на информация 
Раздел  ІХ  –  Други условия 
Раздел Х – Приложения: 
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ЧАСТ ВТОРА 
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

Раздел I 
ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА 
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП. 
Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е архитектурно 
заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти 
на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца по обособени позиции (ОП), както следва: 
ОП № 1: гр. Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 74 

ОП № 2: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 36 
ОП № 3: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл.144 

ОП № 4: гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ № 45 
ОП № 5: гр. Враца, ул. „Вежен“ № 7, бл. „Чавдар“ 

ОП № 6: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 2А, 
съгласно Техническата спецификация. 

Поръчката се изпълнява в рамките на Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради. 

2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ – не се 
предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

3. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – гр. Враца 
4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – по  предложение на участника, но не 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на договора, за всяка от ОП. 

5. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА 
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 
Възложителя, Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 
резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 
от ЗОП. 

6. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  
Прогнозната (проектна) стойност на обществената поръчка е 103 000,00 лв. (сто и три 
хиляди лева) без ДДС, разпределени по ОП както следва: 

ОП № 1: гр. Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 74 – 14 000 лв. (четиринадесет хиляди лева) без ДДС; 
ОП № 2: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 36 – 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС; 

ОП № 3: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл.144 – 16 500 лв. (шестнадесет хиляди и петстотин 
лева) без ДДС; 

ОП № 4: гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ № 45 – 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) без ДДС; 
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ОП № 5: гр. Враца, ул. „Вежен“ № 7, бл. „Чавдар“ – 26 500 лв. (двадесет и шест хиляди и 
петстотин лева) без ДДС; 
ОП № 6: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 2А – 9 000 лв. (девет хиляди лева) без ДДС; 

Стойността на поръчката се определя в български лева и се предлага от участника в 
Ценовата оферта (Плик № 3). 

Участник предложил цена по-висока от прогнозната, за съответната обособена 
позиция, съгласно обявлението и документацията, ще бъде отстранен от процедурата. 
Стойността на поръчката обхваща всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 
предмета на договора в описания вид и обем. 

7. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 
Заплащането на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извърши 
съгласно условията на проекта на договора, както следва: 
7.1. Авансово плащане в размер на 35 (тридесет и пет) % от приетата от Възложителя цена 

на договора, преведена по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу 
представена банкова гаранция на стойност равна на авансовото плащане без включен 
ДДС. Гаранцията за авансово плащане, следва да бъде в полза на Сдружението на 
собствениците за съответната обособена позиция, като в нея трябва да бъде посочено, че 
при плащане на средствата, те трябва да постъпват по сметката на Сдружението в ББР. 
Банковата гаранция се освобождава след приемане, без забележки, на извършената 
работа.  

7.2. Окончателно плащане в размер на 65 (шестдесет и пет) % от приетата от 
Възложителя цена на договора след приемане на извършената работа (без забележки) и 
представяне на фактура – оригинал. 

От окончателното плащане се приспадат всички неустойки, обезщетения и др. дължими 
от Изпълнителя суми. 

Всички плащания се извършват в ЛЕВА (BGN), в 30 дневен срок от датата на 
представяне на фактурите. 
Договарянето, разплащането и финансирането на дейностите се извършват чрез 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от името и за сметка на сдружението на собствениците на всяка една от 
сградите посочени в предмета на поръчката. 
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Раздел II 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА СГРАДИТЕ: 

1. гр. Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 74 

1.1. Идентификатор на сградата: 12259.1009.13.1 

1.2. Година на построяване: 1990 г.  
1.3. Вид на строителната система: ЕПЖС 

1.4. Брой етажи: 6, в т.ч.: надземни: 5, полуподземни: 1, подземни: 0 
1.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 4064 

1.6. Брой самостоятелни обекти в сградата: 45 
Общината не разполага с проект за сградата. 

2. гр. Враца,ж.к. „Дъбника“, бл. 36 
2.1. Идентификатор на сградата:12259.1010.35.9; 12259.1010.35.10; 12259.1010.35.11; 

12259.1010.35.12; 12259.1010.35.13 
2.2. Година на построяване: 1980г.  

2.3. Вид на строителната система: ЕПЖС 
2.4. Брой етажи:  

- Идентификатор 12259.1010.35.9  Брой етажи.7, в т.ч.: надземни:6, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.35.10  Брой етажи.7, в т.ч.: надземни:6, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.35.11  Брой етажи.8, в т.ч.: надземни:7, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.35.12  Брой етажи.8, в т.ч.: надземни:7, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.35.13  Брой етажи.7, в т.ч.: надземни:6, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

2.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 7394 

2.6. Брой самостоятелни обекти в сградата:111 
Общината не разполага с проект за сградата. 

3. гр. Враца,ж.к. „Дъбника“, бл. 144 
3.1. Идентификатор на сградата:12259.1010.24.17; 12259.1010.24.18;12259.1010.24.19; 

12259.1010.24.20 

3.2. Година на построяване:  
3.3. Вид на строителната система: едропанелна (ЕПЖС) 

3.4. Брой етажи:  
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- Идентификатор 12259.1010.24.17: Брой етажи 7, в т.ч.:надземни: 1, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.24.18: Брой етажи 8, в т.ч.:надземни: 7, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.24.19: Брой етажи 7, в т.ч.:надземни: 6, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.24.20: Брой етажи 6, в т.ч.:надземни: 5, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

3.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 4893 
3.6. Брой самостоятелни обекти в сградата:.72 

Общината разполага с проект за сградата. 

4. гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ № 45 
4.1. Идентификатор на сградата:12259.1012.234.15 
4.2. Година на построяване: 

4.3. Вид на строителната система: ЕК 
4.4. Брой етажи: 15, в т.ч.: надземни: 13, полуподземни: 1, подземни: 1 

4.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 3577 кв.м. 
4.6. Брой самостоятелни обекти в сградата: 54 

Общината не разполага с проект за сградата. 

5. гр. Враца, ул. „Вежен“ № 7, бл. „Чавдар“ 
5.1. Идентификатор на сградата: 12259.1025.14.1 
5.2. Година на построяване: 

5.3. Вид на строителната система:ЕК 
5.4. Брой етажи: 20, в т.ч.: надземни: 18, полуподземни: 1, подземни: 1 

5.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 7958 кв.м. 
5.6. Брой самостоятелни обекти в сградата:108 

Общината не разполага с проект за сградата. 

6. гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 2А 
6.1. Идентификатор на сградата: 12259.1008.190.2 
6.2. Година на построяване:1980г. 

6.3. Вид на строителната система:ЕПК 
6.4. Брой етажи: 6, в т.ч.: надземни: 5 , полуподземни: 1, подземни: 0 

6.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 2671 кв.м. 
6.6. Брой самостоятелни обекти в сградата: 64 

Общината не разполага с проект за сградата. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

1. АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ 
Извършване на архитектурно заснемане на сградата, вкл. разпределение етажи, вертикални 
разрези, фасади, спецификация дограма и заснемане на прилежащия терен. Проектът да бъде 
представен в три екземпляра на хартиен носител и един на електронен носител във формат 
.dwg (версия AutoCAD 2000) и формат .pdf;  
Обяснителната записка да бъде представена в електронна форма във формат Word. 

2. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА СГРАДИТЕ 

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ ще се изпълнява в съответствие с изискванията, 
определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.  
Обследването ще послужи за: 

a) установяване на конструктивната устойчивост на сградата;  
b) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 

съобразно допустимите за финансиране дейности; 
c) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;  

d) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни 
дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но 
изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата. 

По Национална програма ще се финансират единствено тези дейности по 
конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, 
настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са предписани като 
задължителни в техническото обследване! 
2.1. Препоръки за обхват на техническото обследване, приложим за целите на 

програмата. 
Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да се 
извършва по части на инвестиционния проект, както следва: 

2.1.1. Част „Архитектурна” – извършва се архитектурно заснемане, отразяващо 
съществуващото към момента на заснемането състояние на сградата. Отразяват се всички 
промени по фасадите и в разпределенията,  извършени по време на експлоатацията. 
Отразяват се размерите и видът на дограмата.  

2.1.2. Част „Конструктивна” – изключително важна част, с която се цели доказване 
на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 
експлоатационен период – поне 40 години.  

2.1.3. Част „ВиК” – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 
отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се 
сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 
момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

2.1.4. Част „Ел. инсталации” – обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 
инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 
инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се 
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сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 
момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

2.1.5. Част „ОВК” – обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена 
такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се 
други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи по 
фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – вид, размери и др. Дават се 
предписания за привеждане в съответствие с действащите норми. 

2.1.6. Част „Пожарна безопасност” – обследват се сградата за пожарна опасност, 
състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на 
асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане в 
съответствие с действащите норми. 

2.1.7. Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните 
(ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на 
сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на 
сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 
сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се 
предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на 
избраните строителни продукти. 

2.2. Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания  
2.2.1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 

конструкция на сградата – идентифициране на конструктивната система, идентифициране на 
типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките 
условия на фундиране на обследвания обект, и др. 

2.2.2. Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически 
оглед, визуално  

2.2.3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 
конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни 
фуги и др. 

2.2.4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 
конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 
„Конструкции“, ако има налична проектна документация. 

2.2.5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 
конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана 
и др.). 

2.2.6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се 
извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и 
повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, промени 
в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и провисвания на отделни 
елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период. Установяване на 
състоянието на характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по 
носещите пръти, състояние на ел. заварките – параметри и обработка, брой и вид на 
носещите пръти в дадено дюбелно съединение. 
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2.2.7. Конструктивна оценка на сградата 

a) Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, 
използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата 
и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на 
досегашния период. 

b) Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително 
и проведени ремонтни дейности. 

c) Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли са 
носещи конструктивни елементи. 

d) Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и на 
характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на 
вложените материали. 

2.2.8. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 
препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни 
актове. 

2.2.9. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 
антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация. 

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на 
строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

Докладът за резултатите от обследването трябва да включва и техническите мерки за 
удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания 
за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.  

Обследванията на сградите за установяване на техническите им характеристики следва 
да се извършват съгласно разработената от КИИП "Методика за единните критерии за 
обследване за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации". 

3. ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите постановяват изискването за наличие на технически паспорт на всеки 
нов строеж или на съществуваща сграда, независимо от категорията й (ЗУТ, чл.176а; 
Наредба № 5, чл. 2, ал. 1). Чл. 14 и §2 ПЗР от Наредбата указва задължителните срокове за 
изработване на технически паспорти за съществуващи сгради. Изготвянето на технически 
паспорти се налага и поради намерението на Община Враца да осъществи СМР дейности, 
допустими по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради. 
Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се съставя след проведено 
обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с изискванията по 
чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва: 

a) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 
техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ,  в т.ч. оценка за сеизмичната 
осигуреност на строежа; 

b) установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите 
на част А от техническия паспорт; 
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c) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 
съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

d) разработване на мерки; 

e) съставяне на доклад за резултатите от обследването. 
Докладът за проведеното обследване се изготвя съгласно изискванията на чл. 24 от Наредба 
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и съдържа най-малко следното: 

- Систематизирано изложени констатациите от извършените проучвания, заснемания, 
измервания, изчисления и анализи на представителна информация и доказателства за 
актуалното състояние на сградата. 

- Оценки за степента на съответствието на характеристиките на сградата със 
съществените изисквания по чл.169, ал. 1 от ЗУТ, респ. с изискванията на 
нормативните актове, техническите спецификации в резултат на конкретни 
количествени и качествени измерения. 

- Препоръките за необходимите коригиращи и/или превантивни действия и мерки, 
които са необходими за удовлетворяване на нормативните актове за съществените 
изисквания към обследваната сграда, за недопускане влошаване на техническото й 
състояние или настъпването на аварийни събития. 

Въз основа на резултатите от обследването и оценката на сградата, извършени по 
горепосочения ред, изпълнителят следва да изготви технически паспорт на съответната 
сграда в следния обем: 

 Част А „Основни характеристики на строежа“ 
Раздел І „Идентификационни данни и параметри“, който включва следните реквизити: 
населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, вид (сграда 
или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на строежа, категория на 
строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); адрес 
(местонахождение), година на построяване, извършени промени (строителни и монтажни 
дейности) по време на експлоатацията – реконструкция (в т.ч.пристрояване, надстрояване), 
основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване 
на промените, опис на наличните документи, вкл.и за извършените промени: разрешения за 
строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на 
строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, ал. 
6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на 
строежа и други данни, в зависимост от вида и предназначението на строежа. 

Раздел ІІ „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели“, който включва 
следните реквизити: 

a) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем, 
полезен обем); височина (в метри и брой етажи – надземни, полуподземни и подземни); 
инсталационна и технологична осигуреност – сградни отклонения, сградни инсталации, 
съоръжения, системи за безопасност и др.; 

b) за съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение (наземни, надземни и 
подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); функционални 
характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, 
напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни показатели в зависимост от 
вида и предназначението на строежа; 

Раздел ІІІ „Основни технически характеристики“, който включва следните реквизити: 
технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по 
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чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, изразени чрез 
еталонни нормативни стойности (от действащите нормативни актове към датата на 
въвеждане в експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната система, типа на 
конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на 
пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно-хигиенните 
изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, водоснабдяване, канализация, 
оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-защитни зони, сервитутни зони и др.), 
граничните стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, 
еквивалентните нива на шум от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., 
стойността на енергийната характеристика на промишлените системи, показателите за 
разход на енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване и/или 
енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от производствени сгради, 
съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в определено производство, 
елементи на осигурената достъпна среда и др.; 
Раздел ІV „Сертификати“, който съдържа: данни за сертификати или документи, 
удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се от 
нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл.сертификат за енергийните 
характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата по чл. 25 от ЗЕЕ, 
сертификат за пожарна безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни 
продукти, сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., 
паспорти на техническото оборудване и др.; 

Раздел V „Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия 
паспорт“, който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз на консултанта, в т.ч. за 
наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на лиценза; данни и 
удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност, данни за техническия 
ръководител на строежите от пета категория; данни и удостоверения за лицата, извършили 
обследване и съставили техническия паспорт на строежа; 

 Част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“  
със следните позиции: 

1) резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно 
обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

2) необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните мерки; 

3) данни и характеристики за изпълнените дейности по поддържани, преустройство и 
реконструкция на строежа; 

4) срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и 
елементи на строежа. 

 Част В „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“ 
със следните позиции: 

1) съхраняване целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или 
умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване 
на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и 
др.; 

2) недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която 
води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, 
вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и 
съоръжението; 
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3) спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и 
опазване на околната среда, вкл.предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от 
падащи предмети от покрива или фасадата и др.; 

4) нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 
системите; 

5) поддържане и експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, 
подвижните платформи, подемниците и др.; 

6) правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност. 
При разработване на части А, Б и В от техническия паспорт, изпълнителят следва да спазва 
изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
Техническият паспорт се съставя за всеки строеж преди стартиране на енергийното 
обновяване и документира съществуващото състояние на сградата. Настъпилите промени в 
резултат на енергийното обновяване и други ремонтни дейности ще бъдат отразени в 
паспорта от Консултанта (строителния надзор) след приемане с констативен протокол на 
изпълнените СМР. 

Участниците следва да представят методология за извършване на техническото обследване 
на съществуващите многофамилни жилищни, в т.ч. панелните сгради и за оценка на 
действителните технически характеристики на сградите с нормативно определените 
показатели към датата на въвеждане в експлоатация и с действащите нормативни актове към 
момента на обследване. 
Съгласно Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 20.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 
2013 г., в сила от 14.10.2013 г.) от Наредба №5 техническият паспорт на строежа се съставя в 
два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както 
и в електронна форма на оптически, магнитен или друг носител чрез снемане на електронен 
образ от екземпляра, предназначен за регистриране. 

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от 
проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като, в състава 
им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“. 

4. ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА: 
4.1. дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост 

от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, 
които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; 

4.2. обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на 
покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

4.3. изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 
задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:  

 По външните сградни ограждащи елементи: 

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и 
др.). 

 По системите за поддържане на микроклимата: 
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- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни 
стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на 
горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; 

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за 
енергийните потребности на сградата; 

- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане 
и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; 

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява 
индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата; 

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и 
изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 

- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването 
при локални източници, собственост на ССО;  

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в 
общите части на жилищната сграда; 

- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска 
газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;  

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на 
мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите 
части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. 
Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с 
възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на 
обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния 
обект.  

По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от 
енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в 
съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради. 

По програмата няма да се финансират: 

- Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти. 

- Подмяна на асансьори с нови или втора употреба. 

- Обзавеждане или оборудване в самостоятелните обекти. 

5. СПЕЦИФИЧНА НОРМАТИВНА БАЗА 
5.1. Закона за устройство на територията (ДВ бр.1/2001 г., последно изм. ДВ. бр.61 от 11 
Август 2015 г., доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015 г.) 
5.2. Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ. бр.7 от 23 
Януари 2007 г., последно изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014 г.)  

Списък на съкращенията 
СС Сдружение на собствениците 
СО Самостоятелен обект 
ССО Собственик на самостоятелен обект 
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ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕСМ Енергоспестяващи мерки 
БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ЕПЖС Едропанелно жилищно строителство 
ППП Пакетно повдигани плочи 

ЕПК Едроплощен кофраж 
ЗУЕС Закон за управление на етажната собственост 

ЗЕЕ Закон за енергийната ефективност 
ЗЕ Закон за енергетиката 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 
ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗОП Закон за обществените поръчки 
ЗТИП Закон за техническите изисквания към продуктите 

КСС Количествено-стойностна сметка 
СМР Строителни и монтажни работи 

ББР Българска банка за развитие 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ЗИФП Заявление за интерес и финансова помощ 
Възлагането на настоящата обществена поръчка е свързано с изпълнението на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 
насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален 
способ. 
Основна цел на програмата е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се 
осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, 
топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:  

- по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и 
намаляване на разходите за енергия; 

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 
на сградите;  

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 
развитие. 

В рамките на Националната програма ще се предоставя финансова и организационна помощ 
на СС, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за 
подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.  
Безвъзмездна финансова помощ могат да получават сдружения на собствениците, 
регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради. 
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: 
ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК 



Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване 
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на 
многофамилни жилищни сгради в гр. Враца  17

(едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни 
обекта с жилищно предназначение. 

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. 
Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т ЗИФП за обновяване на цялата 
сграда. 
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. 
Безвъзмездна финансова помощ за обновяване за енергийна ефективност може да се 
предоставя само на СС на допустима сграда.      Съгласувал: 

                                                                        /арх.Д.Дилков/ 
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Раздел III 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.  
ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА. РАЗЯСНЕНИЯ. 

Получаване на документацията за участие 
1. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет 

страница на Община Враца - www.vratza.bg, раздел „Профил на купувача” (03-2015-097). 

Промяна в документацията за участие 
2. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на 

заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или 
документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на 
процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. 

3. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението 
и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 
процедурата. 

4. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на 
обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 
процедурата. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите 
и/или доставките по обявения предмет на поръчката. В решението възложителят определя и 
нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък 
от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато 
промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на 
поръчката. 

5. След изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на 
процедурата възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава 
обявените срокове в процедурата. 

Разяснения по документацията за участие 
6. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до изтичането на срока за нейното получаване. Възложителят изпраща разясненията 
в 4-дневен срок от постъпването на искането. 

7. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от три дни, възложителят е 
длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, 
колкото е забавата. 

8. Всички разяснения по документацията за участие и уведомления за настоящата 
поръчка ще се публикуват само на електронната страница на Община Враца – www.vratza.bg, 
раздел „Профил на купувача”. 

Раздел IV 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 
Общи изисквания към участниците 

9. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, 
предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), и на изискванията на Възложителя, 
посочени в настоящата документацията за участие.  
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10. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 
участник, който: 
10.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

10.2. е обявен в несъстоятелност; 
10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 
10.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

10.5. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са „свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а 
от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация; 
10.6. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

11. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по предходната точка се прилагат и за подизпълнителите. 

12. Когато участникът е обединение, всеки член на обединението трябва да отговаря на 
изискванията на т. 10 от настоящите указания. 

13. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 
10 с декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се 
включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 
служебно на възложителя. 

14. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2, т. 3 и т. 4 от 
ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 
включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 
предоставянето им безплатно на възложителя. 

15. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е” от ЗОП се прилагат, както следва: 

15.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон; 

15.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
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15.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

15.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

15.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
15.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

15.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват участника; 

15.8. в случаите по т. 15.1-7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

16. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници 
в една и съща процедура. 

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

Условия за участие на обединения от физически и/или юридически лица: 
18. Когато участник в процедурата е обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се прилага копие на 
договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият. 

19. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.  

20. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. 
21. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 
22. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

22.1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

22.2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в” (когато е приложимо), т. 4 и т. 5 от ЗОП се 
представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 
критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

23. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 
и/или юридически лица, преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва 
да се представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна 
регистрация. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически 
лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 
установени. 

Условия за участие на подизпълнители: 
24. Участникът трябва да посочи в офертата си видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложи на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Лице, 



Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване 
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на 
многофамилни жилищни сгради в гр. Враца  21

което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може 
да представя самостоятелна оферта. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по 
чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 

Условия за участие на чуждестранни лица: 
25. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое 
от обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 

26. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 
предходната точка с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

27. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 
предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за 
обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:  

27.1. документи за удостоверяване липсата на посочените обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
от ЗОП, издадени от компетентен орган, или  

27.2. извлечение от съдебен регистър, или  
27.3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 
е установен. 

28. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона 
на държавата, в която е установен.  

29. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 
държавата, в която той е установен. 

30. Във всички случаи, в които участниците представят документи/доказателства, 
различни от поисканите и удостоверяващи факти с правно значение, се посочва 
приложимото право, в което е регламентирано издаването на такъв документ.  

31. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, 
които са на чужд език, се представят и в превод. 

Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП – „Официален превод” е 
превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните 
работи за извършване на официални преводи. 

Критерии за подбор на участниците в откритата процедура 

32. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за техническите възможности и квалификация: 
32.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участниците трябва да имат успешно изпълнени минимум 3 (три) услуги, еднакви или 
сходни с предмета на обществената поръчка (архитектурно заснемане и/или изготвяне на 
обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по 
чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и/или изготвяне на технически паспорти) на жилищни 
сгради и/или смесени сгради по смисъла на: 
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- чл. 6, ал. 3 – без т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи; 

- и/или на чл. 8, ал. 2 – без т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи.  

Важно! Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

32.2. Участниците трябва да отговарят на изискванията на чл. 176в, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ. 

Наличието на горните обстоятелства се посочва в Списъка на техническите лица, 
отговарящи за извършването на услугата (Приложение № 5).  

Забележка! Чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други 
държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на 
които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на 
професионални квалификации, могат да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 от ЗУТ, в 
обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране. 
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези 
случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 
възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на 
поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

Възложителят ще отстранява от процедурата участници, които не отговарят на 
поставените минимални изисквания. 

Раздел V 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. 
Изисквания към офертата. Подготовка и подаване на офертата. 

33.  При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия. 

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

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

36. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и 
общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до 
отхвърляне на офертата. Не се допуска представяне на варианти в офертите. 

37. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, 
определен в настоящата документация.  

38. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 
заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с 
оригинала” и собственоръчен подпис на лицето, извършващо заверката. 

39. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. 
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Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 
изпълнението на такива функции. 

40. Офертата трябва да бъде представена на български език. Ако участникът представя 
документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в 
изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален (чл. 56, ал. 4 от ЗОП). 
Лицето, извършило превода полага подпис и вписва имената си под превода.  

41. Всички листи в офертата и на приложенията към нея трябва да бъдат 
номерирани и подредени съгласно списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

42. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции. 

43. Представените в процедурата документи не подлежат на връщане. 

44. Офертата се изготвя в един комплект – оригинал и се представя в запечатан 
непрозрачен плик/пакет. 

45. Върху плика с офертата се изписва адреса на Възложителя и предмета на настоящата 
обществена поръчка: 

 До ОБЩИНА ВРАЦА 
 ул. „Стефанаки Савов” № 6 

 гр. Враца 3000 
За участие в открита процедура с предмет::  Архитектурно заснемане, изготвяне на 
обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на 
многофамилни жилищни сгради в гр. Враца (03-2015-097) 

 „ЗА ОП № ...” 
Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. 

46. Офертите се подават по реда, описан в настоящите указания, в стая 64, ет. 2 в 
сградата на Община Враца, в срок съгласно посочения в обявлението. 

47. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на 
получаване, като тези данни се записват във „Входящ регистър”, за което на приносителя се 
издава документ. 

48. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 47. 

49.  Участникът поема всички рискове по подаването на офертата, включително 
форсмажор. 

50. В случай на неприемане на офертата възложителят дължи на участниците единствено 
внесената гаранция за участие при условията на настоящите указания. 

51. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може 
да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-
нататъшното участие в процедурата. 

52. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно 
изписан текст: „Допълнение/Промяна към Вх. № ...............”. След крайния срок за подаване 
на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си. 
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53. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на 
офертата, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в 
процедурата. 

Съдържание на офертата 
54. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа три отделни 

запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

- ПЛИК № 1 с надпис: „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, в който се поставят 
документите и информацията по 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП. 

- ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в 
който се поставя техническото предложение и ако е приложимо – декларацията по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

- ПЛИК № 3 с надпис  „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа ценовото 
предложение на участника. 

Върху всички пликове в офертата (№ 1, № 2 и № 3) се изписва и наименованието на 
участника. 

55. Съдържание на ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 
55.1. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от 
участника (Приложение № 1)  
55.2. Оферта – Представяне на участника, което включва посочване на единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата (Приложение № 2); 

55.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 (без б. „e”), т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП (оригинал) – (Приложение № 3); 

55.4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не 
е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан 
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

55.5. Доказателства за техническите възможности и квалификация: 

55.5.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване 
на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената услуга (Приложение № 4). 

55.5.2. Списък на техническите лица, отговарящи за извършването на услугата, с 
посочване на образованието и професионалната квалификация на лицата 
(Приложение № 5) 

55.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от 
ЗОП (оригинал) – (Приложение № 6). 

55.7. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на 
обществената поръчка участникът трябва да посочи: видовете работи от предмета 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял 
в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 
(Приложение № 7). Всеки от предвидените подизпълнители следва да попълни и подпише 
приложените към настоящата документация:  
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55.7.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 8) и 

55.7.2.  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 без б. „e”, т. 
2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3). 

55.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (оригинал) – 
(Приложение № 9). 

55.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, 
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 
представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител.  

Забележка: Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 
подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато 
упълномощителят е чуждестранно лице, пълномощното се представя и в превод на 
български език. 
55.10.  

56. Съдържание на ПЛИК № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА”: 
56.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 10), 
включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага: 

56.2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (оригинал) - изготвя се и се подписва по 
приложения към настоящата документация образец (Приложение № 11); 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на всички 
изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие и да е 
подписано от лицето, което управлява и представлява участника по актуална регистрация 
или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише 
предложението. 

57. Съдържание на ПЛИК № 3: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”: 
57.1. Ценово предложение (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения към 
настоящата документация образец (Приложение № 12) 

В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи за качественото и 
точно изпълнение на предмета на поръчката и да е подписано от лицето, което управлява 
и представлява участника по актуална регистрация или от пълномощник с изрично 
нотариално заверено пълномощно да подпише предложението.  

Важно! Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в 
каквато и да е форма извън този плик. 

Валидност на офертите 
58. Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти (техническото 

и ценовото предложение) за период от 120 календарни дни от датата, определена за краен 
срок за получаване на оферти, съгласно обявлението. 

59. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 
той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на 
валидност на офертата си, се отстранява от участие.  
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Раздел  VІ 

ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ 
Гаранцията за участие в процедурата:  

60. Съгласно чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие.  

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 
61. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди 

подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 
(пет) % от стойността на договора без ДДС. 

62. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена в една от следните форми: 
парична сума или банкова гаранция. Определеният за изпълнител избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение. 

- Паричната сума следва да бъде внесена предварително по следната банкова сметка на 
Община Враца:  

 IBAN: BG36STSA93003300146537;  
 BIC: STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, Финансов център гр. Враца.  

- Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловна и неотменима, да е издадена 
в полза на възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност - 30 дни 
след изтичане Срока на изпълнение. Гаранцията за изпълнението на договора се 
задържа и освобождава в съответствие с договорните условия. 

63. 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. 

64. Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за 
сметка на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати 
необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциятя така, че размерът на 
гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. 

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

Раздел VІІ 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 
Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

66. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от специално 
назначена от Възложителя комисия. 

67. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата на Община Враца, в която се извършва отварянето. 

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

69. В присъствието на лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП комисията отваря плик № 2 и най-
малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията 
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предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик 
№ 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява 
документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка 
по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

70. След извършването на действията по предходните точки приключва публичната част 
от заседанието на комисията. 

71. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

72. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 
и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в 
протокола по предходната точка и изпраща протокола на всички участници в деня на 
публикуването му в профила на купувача.  

73. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с 
критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.  

74. След изтичането на срока по предходната точка комисията пристъпва към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда 
документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

75. Комисията при необходимост може по всяко време: 
75.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 
75.2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 
като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 

76. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. 

77.  В случаите по предходната точка възложителят уведомява Комисията за защита на 
конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

78. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

78.1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от 
ЗОП; 

78.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 (без б. „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 
от ЗОП; 

78.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя; 

78.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 



Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване 
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на 
многофамилни жилищни сгради в гр. Враца  28

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

79. Оценяването на офертите се извършва по критерий „Най-ниска цена”. 
80. Критерият по предходната точка се прилага за оценяване на оферти, които:  

- отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и  

- са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 
без б. „е”, т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, 
определени от възложителя. 

81. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 
на възложителя, не се отваря. 

82. Комисията, чрез съобщение, ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на 
отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Враца - www.vratza.bg, 
раздел „Профил на купувача”, датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите 
оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на 
ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител 
от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 

83. Комисията разглежда, оценява и класира подадените оферти на участниците в 
съответствие с разпоредбите на чл. 68 - чл. 71 от ЗОП. 

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

85. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, 
че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване 
от процедурата. 

86. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „най-ниска цена“ 
и тази цена се предлага в две или повече оферти. Комисията ще обяви предварително (най-
късно 2 дена преди определената дата) на интернет страницата на Община Враца 
www.vratza.bg датата, часа и мястото на провеждане на публичен жребий, при което право да 
присъстват имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Жребият ще се проведе, независимо от това, 
дали присъстват всичките класирани на първо място участници. 

Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор 
87. Възложителят в срок 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 
определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в 
процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

88. Възложителят изпраща решението по предходната точка на участниците в тридневен 
срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, 
ал. 4 от ЗОП. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола 
на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на 
участниците. 



Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване 
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на 
многофамилни жилищни сгради в гр. Враца  29

89. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител. 

90. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 
основа на които е определен за изпълнител. 

91. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

92. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по предходната 
точка. 

93. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането 
в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително 
изпълнение. 

94. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 
срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият 
заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати. 

95. При подписване на Договора изпълнителят е длъжен да спази изискванията, 
предвидените в чл. 42, ал. 1 от ЗОП. 

96. Възложителят, на основание чл. 42, ал.1, т. 4 от ЗОП, изисква при подписване на 
договора, участникът, определен за изпълнител, да представи заверени копия на: 

96.1. Валидна застрахователна полица за професионална отговорност на проектанта 
– съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за 
чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на 
отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория, 
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството. 

96.2. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност (по съответната част), 
за 2015 г., на всички проектанти, които ще отговарят за извършването на услугата. 

97. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с 
втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

- откаже да сключи договор; 

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП и на предходната точка; 

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. 

Договор за подизпълнение 
98. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени 

в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

99. Изпълнителите нямат право да: 

99.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 
ал. 1 или ал.5 от ЗОП; 

99.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

99.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
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а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 
ал.5 от ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 
случаите по чл.45а, ал. 6 от ЗОП. 

100. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 
подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена 
забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП. 

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

102. Не е нарушение на забраната по т. 99 и по предходната точка 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. 

103. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по т. 101 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 
изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 
изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП. 

104. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
изпълнителя и на подизпълнителя. 

105. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 
извършена от подизпълнителя. 

106. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена 
поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 
изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по 
реда на т. 104. 

107. Предходната точка не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП. 

Раздел VІІІ 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 
108. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

процедура следва да бъдат обективирани в писмен вид. 
109.  Обменът на информация ще се извършва по електронен път при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или по факс. Достатъчно е 
достигането до адресата по поне един от посочените начини. 

110.  Заинтересованите лица/участниците могат да изпращат писма и уведомления до 
възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или 
по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 



Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване 
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на 
многофамилни жилищни сгради в гр. Враца  31

електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено 
в обявлението за обществената поръчка. Получени, по факс или по електронната поща, 
уведомления и/или искания от заинтересовани лица/участници, след 17:00 часа, се считат за 
получени на следващия присъствен ден.  

111. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 
документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с 
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по 
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

112. Решенията се приемат за редовно съобщени, ако са изпратени на посочения от 
адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано 
съобщение, потвърждаващо изпращането.  

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

114.  Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 
достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите. 

Раздел IХ 
ДРУГИ УСЛОВИЯ 

115.  При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в 
настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната 
последователност: 

- Решение за откриване на процедурата;  

- Обявление за обществена поръчка; 

- Указания към участниците в откритата процедура; 

- Проект на договор; 

- Приложенията в Раздел Х от документацията.  

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат 
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета 
на обществената поръчка. 

 


