
 

ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул.“Малкотърновска  комуна” №3   
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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 

за участие в процедура, чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за 

осъществяване на авторски надзор по проект: "Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците  в регион Малко Търново", вх.№ 

DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 

"Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на 

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", обявена от  Община Малко 

Търново. 

 

І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по проект: 

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в регион Малко 

Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по 

Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. 

 Инвестиционният проект   ще бъде предоставен на всички заинтересовани на 

място в сградата на Община Малко Търново на ул. „Малкотърновска комуна” №3, ет.1, 

стая №6. 

  

 ІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

  Изпълнителят по тази обществена поръчка следва да бъде избран при условията 

и реда на глава осма „а” от ЗОП „Възлагане на обществена поръчка, чрез публична 

покана, тъй като обществената поръчка е с обект услуги и общата стойност без 

включено ДДС попада  в хипотезата на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Възложителят не  е 

приложил правната хипотеза на договаряне без обявление (чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП) 

към автора на проекта, тъй като авторът е  подписал Декларация за отказ от авторски 

права върху проекта. 

 

IIІ. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА 

КАНДИДАТИ: 

1. Право на участие в обществената поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП има 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и обявените в настоящата 

документация изисквания на Възложителя. 

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние. 

 Валидна застраховка за „Професионална отговарност” по чл.171 от ЗУТ 

за 2013 год. в проектирането, за всеки от проектантите, в случай, че са наети от 



участника на граждански договори. В случай, че са в трудово-правни отношения, 

застраховката може да бъде на самия участник-юридическо лице. 

 

3. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация. 

3а изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка и постигането на 

нейните задачи и цел, участникът следва да сформира екип със следните проектанти, 

които ще упражняват авторски надзор по съответните части на инвестиционния проект 

на обекта:  

  част „Архитектура 

  част „Конструктивна” 

 част „Електро” 

 част „ВиК” – дренажна система и отводняване 

 част „Геодезия” – пътна и вертикална планировка 

 част „Ландшафтна архитектура” 

 част „ОВК” – обхваща енергийна ефективност, система за биогаз 

 част „Технологична” – обхваща План за мотиторинг, Технология на натрупване 

на ТБО, Машинно-технологична 

 Всички експерти трябва да притежават валидно удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, за което следва да представят заверено копие на 

удостоверението. 

  

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 1. Изпълнителят на настоящата поръчка ще осъществява функциите на 

Проектант по Закона за устройство на територията (ЗУТ), който ще извършва авторски 

надзор по време на строителството, включително изготвяне на екзекутиви, по всички 

части на инвестиционния проект; 

 2. Участие в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на 

строителството, както и участие в приемателни комисии на обекта, предмет на 

договора; 

 3.Незабавно изготвяне на Доклад за нередности до Възложителя при 

констатиране в процеса на изпълнение на задълженията на нередности и неспазване на 

правилата за разходване на средства по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 

2013 г. ".  

 4. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на Българското 

законодателство и в частност  Закона за устройство на територията и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане, българските, европейските и 

международните норми и стандарти, свързани с проектирането на обектите.  

 5.Изпълнителят е длъжен да осъществява авторски надзор върху всички части 

на инвестиционния проект, изработени от самия него. При необходимост и/или изрично 

писмено искане от страна на Възложителя или негов представител, Изпълнителят е 

длъжен да оказва техническа помощ в срок до 48 часа след получаване на писменото 

искане. При покана от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да 

участвува в съвещания, свързани с изграждането на обекта/ите, при условие, че е 

уведомен писмено, по факс или електронна поща 24 часа преди определената дата. 

Изпълнителят се задължава да участва в съставяне и подписване на актове и протоколи 

по време на строителството на обектите при покана от страна на Възложителя, при 

условие, че е уведомен писмено, по факс или електронна поща 24 часа преди 

определената дата. 

 6.Изпълнителят е длъжен да участва в приемателни комисии на обектите при 

покана от страна на Възложителя, при условие, че е уведомен писмено, по факс или 

електронна поща 24 часа преди определената дата. Изпълнителят е длъжен незабавно 



да изготви Доклад за нередности до Възложителя при констатиране в процеса на 

изпълнение на задълженията  по договора за авторски надзор на нередности и 

неспазване на правилата за разходване на средства по Оперативна програма "Околна 

среда 2007 - 2013 г.”.  

 7. На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията при 

изпълнение на СМР по проекта е необходимо упражняване на авторски надзор. 

Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се осъществява 

от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за 

точното изпълнение на инвестиционния проект  се вписват в заповедната книга  и са 

задължителни за останалите участници в строителството. 

 

8.Всяка оферта задължително следва да съдържа: 

8.1.Списък на документите съдържащи се в офертата подписан от участника. 

8.2. Регистрационни документи – заверено копие от документ за актуално  

състояние или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 

8.3. Предложение за изпълнение на поръчката –  образец №1 

8.4. Ценово предложение  -  образец №2 

8.5. Заверено копие на валидна застраховка за „Професионална отговарност” по 

чл.171 от ЗУТ за 2013 год. в проектирането, за всеки от проектантите, в случай, че са 

наети от участника на граждански договори. В случай, че са в трудово-правни 

отношения, застраховката може да бъде на самия участник – юридическо лице. 

8.6. Списък на проектантите по части, които ще упражняват авторския надзор на 

обекта – образец № 3 

 8.7. Копие  на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност на 

всички проектанти, които ще упражняват авторски надзор на обекта. 

     8.8. Декларация за съгласие за участие в екипа - образец №4 
8.9.Декларация  по чл.56, ал.1, т.11 – образец№5, за спазване изискванията за 

минимална цена на труд. 

При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: 

- Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при 

определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; 

- "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният 

размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

 Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани със закрила на заетостта, минимална цена на труда  и условията на труд от 

Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенция по заетостта към 

министъра на труда и социалната политика“. 

8.10. Административни сведения – образец №6 

 Липсата на който и да било от изброените документи по-горе ще води  до 

отстраняване  на участника от процедурата. 

9. Прогнозна стойност на поръчката – до 40 000 /четиридесет хиляди/ лева  без 

ДДС. 

 Забележка:Участник предложил цена по-висока от прогнозната стойност на 

поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

10. Срок за изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на поръчката 

започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2а за откриване на 

строителната площадка и е с продължителност до издаване на разрешение за ползване 

на строежа, но не по-късно от 28.02.2015 г. 



11. Срок на валидност на офертата – 40 /четиридесет/ календарни дни от 

крайния срок за получаване на офертите. Следва да се има предвид, че срокът на 

валидност на офертите е времето, през което учасниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. 

 

 

 

 V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „най-ниска  

цена” . 
     

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

 1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от 

упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка, или с куриер. Върху плика кандидатът посочва адрес на възложителя, 

наименование на процедурата, наименование  на участника и адрес за кореспонденция, 

телефон, факс.  

 Офертата се представя на адрес: Общински център за информация и обслужване 

на граждани на Община Малко Търново, с адрес: гр. Малко Търново, ул. 

«Малкотърновска комуна» №3. 

 2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

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

участниците оферти, които са представени след изтичане на крйния срок за получаване 

или са получени в незапечатан или скъсан плик. 

Краен срок за подаване на офертите не по-късно от 17.00 часа на  10.09.2013 

год.. 

Представената оферта трябва да съдържа всички документи, посочени в 

публичната покана и настоящата документация. 

 

VIІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

  

 1.Образец №1- Предложение за изпълнение на поръчката; 

 2..Образец №2- Ценово предложение; 

 3. Образец №3 - Списък на проектантите по части, които ще упражняват 

авторския надзор на обекта; 

 4. Образец №4 -  Декларация за съгласие за участие в екипа; 

 5. Образец №5 – Декларация по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП; 

 6.. Образец №6  - Административни сведения за участника; 

 

 
 


