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 Община Малко Търново, като БЕНЕФИЦИЕНТ с адре: гр. Малко Търново п.к. 8162, 

област Бургас, ул. "Малкотърновска комуна" № 3, ЕИК: 000057086,  представлявана от Илиян 

Костов Янчев - Кмет на Община Малко Търново, тел.: 00359 5952 30 21, факс: 00359 5952 31 

28 и  в качеството си на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за 

участие процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на 

изпълнител с предмет: "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и 

окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по 

Мярка 322- "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за 

обект: „Реконструкция на улична мрежа на  гр. Малко Търново“ 

 

 Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на 

интернет адрес http://www.malkotarnovo.org/ – профил на купувача.  

 Разяснения на Възложителя по документацията за участие ще се публикуват само 

на посочения интернет адрес. 

 Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за 

отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се 

публикува само на посочения интернет адрес. 

  

 Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, посочени в Документацията. 

 

 Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Община Малко Търново:  гр. 

Малко Търново п.к. 8162, област Бургас, ул. "Малкотърновска комуна" № 3, всеки работен 

ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. до 30.07.2013г. 

  

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка е 

Община Малко Търново, гр. Малко Търново п.к. 8162, област Бургас, ул. "Малкотърновска 

комуна" № 3, ЕИК: 000057086,  представлявана от Илиян Костов Янчев - Кмет на Община 

Малко Търново, тел.: 00359 5952 30 21, факс: 00359 5952 31 28 

 

 Община Малко Търново е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП и като такъв 

има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 Община Малко Търново е юридическо лице и има право на собственост и 

самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. 

 

 1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на 

Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите 

указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, 

както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета 

на поръчката. Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за 

участие на всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на Възложителя. 

  

 

 

http://www.malkotarnovo.org/


 

 

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на 

консултантскат услуга, предмет на настоящата поръчка е 5 000 лв. (пет хиляди лева) без 

включен ДДС  

 

Общо планираните средства, които Възложителят Община Малко Търново планира за 

изпълнение на консултантски услуги за 2013 год. са в размер, който попада в обхвата на 

Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. Избраната процедура  гарантира свободна 

и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

 

С внасянето на офертата, участникът в процедурата приема изцяло и без ограничение 

специалните и общи условия регламентирани в документите на настоящата процедура, 

независимо какви могат да бъдат неговите собствени условия. От участниците в процедурата 

се очаква да се запознаят внимателно и да отговорят на всички инструкции в документацията 

за участие в процедурата. Представянето на оферта, несъдържаща цялата необходима 

информация и документация в определения срок ще доведе до отстраняване на участника. 

Няма да се вземат предвид каквито и да е възражения в офертата по отношение на 

документацията за участие в процедурата. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 2.1. Обект на поръчката 

Обект на настоящата обществена поръчка е «услуга». 

 

 2.2. Предмет на поръчката 

 Консултирането, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е с цел кандидатстване 

за безвъзмездна финансова помощ  на Община Малко Търново по Мярка 313 "Насърчаване 

на туристическите дейности" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г 

финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от 

държавния бюджет на Република България. 

  

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: 

"Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на 

пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по Мярка 322- 

"Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за обект: 

„Реконструкция на улична мрежа на гр. Малко Търново“. 

 
 

 2.3. Прогнозна стойност на поръчката  

Прогнозната стойността на обществената поръчка е лимитирана до размера  на одобрените 

суми в бюджетите на проектите и е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) без включен 

ДДС, както следва: 

 

 Подготовка на Заявление за подпомагане – 2000 лв/без ДДС 

 Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване – 1000 лв/без ДДС 

 Остойностяване на КС – 2000 лв/без ДДС 

 
!!! Всички оферти, надхвърлящи обявения финансов ресурс, ще бъдат отстранени като 

неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя  

 



 

 

РАЗДЕЛ ІІI 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 1. Общи изисквания 

1. Заявление за участие могат да участват като подават оферти всички български или 

чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки. 

2. В случай, че участникът е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, членовете на Обединението следва да са сключили споразумение (или 

еквивалентен документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване 

на Обединението за участие в процедурата, следва да бъде представено в оригинал или 

нотариално заверено копие и в текста му задължително трябва да се съдържа посочване на: 

(1) представляващия Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата, за участие в която 

се обединяват. Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението) трябва 

да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

- всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора.  

- всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 

- е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с 

ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на 

договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в Обединението трябва да 

определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката.  

Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложено споразумение или друг еквивалентен документа за създаването на 

Обединение (вкл. и в хипотезата на чл.68, ал. 8 от ЗОП), или в приложеното споразумение 

липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на 

Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде 

отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не 

поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 

Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

3. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице 

някое от следните обстоятелства:  

3.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния 

кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 

321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление 

против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 

3.2. обявен е в несъстоятелност; 

3.3. в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните му закони и подзаконови актове; 

3.4. срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си; 

3.5. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението включително за 

нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

3.6. виновен е за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано 



 

 

от Възложител с влязло в сила съдебно решение; 

3.7. 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 е установен; 

3.8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

3.9. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 

връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

3.10. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” 

по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация; 

3.11. сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). 

 

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т.3.1., 3.5., 3.9. и 3.10. се 

прилагат както следва: 

а) при събирателно дружество - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е 

предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон),  

б) при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници (лицата по чл. 

105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници);  

в) при дружество с ограничена отговорност – Управителят/ите (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);  

г) при акционерно дружество - членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при 

спазване на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (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); 

д) при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове, избрани 

измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон);  

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица  - за лицата, които 

представляват участника. 

з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – 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. 

!!! За обстоятелствата по т.3.2, 3.3, 3.4; 3.6., 3.7., 3.8 и 3.11, когато участникът е 

юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да го представляват.  

2. Финансово - икономически  изисквания  

Участникът трябва да има минимален общ оборот за предходните три приключени 

финансови години (2010, 2011, 2012г) в размер не по-малко от 15 000 (петнадесет хиляди) 

лева без ДДС  - доказва се с баланс и отчета за приходите и разходите и попълнени данни в 

Образец № 7, включително приложенията. Изискването за представяне на доказателства за 

три години не важи за фирми, които нямат към момента на подаване на офертата три години 

от регистрацията си, като същите представят доказателства за толкова финансови години 



 

 

колкото са изтекли от регистрацията им. В случай, че по обективни причини 

(новорегистрирани участници) участникът не може да представи справка по отношение на 

общ оборот от извършени услуги във връзка с предмета на поръчката за последните три 

години, той следва да представи доказателства за размера на оборота от датата на 

регистрацията си до датата на представянето на офертата. В случай, че участникът участва 

като обединение /консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението 

(консорциум и др.) като цяло. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи от 

съответните компетентни органи съобразно националното им законодателство 

3. Технически изисквания 

а) Участникът следва да има изпълнени поне един договор за консултански услуги по 

проекти с европейско финансиране през последните три години, считано от датата, посочена 

като крайна дата за подаване на оферти, със сходен предмет, след изпълнението на който е 

сключен от бенефициента (възложителя по договора) договор за финансиране. Списъкът с 

договорите да е придружен от референции на Възложителите и доказателства за одобрено 

финансиране на проекта/ите от програма с европейско финансиране. 

* Под договор със сходен предмет следва да се разбират договор, свързан с предоставянето 

на консултански услуги за изготвяне на заявление за кандидатстване за подпомагане с 

безвъзмездна финансова помощ от програма с европейско финансиране. 

б)  Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на задачите, описани 

в Техническото задание. Доказва се с данни попълнени в Образец № 11  и приложенията към 

него.  

Участникът трябва да разполага с минимален числен състав от експерти за изпълнение на 

поръчката 3  човека, от които минимум: Ръководител екип-експерт-магистър 

- Магистър Архитект/ Строителен инженер или еквивелент – 1 експерт; 

- Магистър Юрист или еквивелент – 1 експерт; 

- Магистър Икономист или еквивелент – 1 експерт; 

в) всеки участник следва да представи Обосновка и Стратегия, като част от техническата 

оферта за изпълнение на договора 

!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА 

 

 1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при 

условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се 

представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, 

описан в настоящите указания. 

 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за 

участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави 

цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, 

неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до 

отстраняването му. 

 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от 



 

 

страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

  

 Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на 

български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице, офертата се подава на български език. 

  

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на 

конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от 

пълномощник). 

  

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е 

чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, 

посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език. 

  

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на 

документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», 

собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи. 

  

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в 

обявлението за обществената поръчка - 30 календарни дни, считано от датата, посочена като 

краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от 

класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 

сключване на договора за обществената поръчка. 

  

!!! Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, 

ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако 

представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от 

Възложителя откаже да го удължи. 

 

 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

  

2.1. Място и срок за подаване на оферти  

 Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, 

адрес: гр. Малко Търново 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, всеки работен ден от 

09:00 ч. до 17:00ч., най-късно до 17:00 часа на 23.07.2013г., посочени в обявлението за 

обществената поръчка. 

  

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока 

определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 

освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с 

куриери или други. 

 

 



 

 

 

 

 

 Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис: 

 

 

 До  

Община Малко Търново, 

адрес: ул. „Малкотърновска комуна” № 3 

гр. Малко Търново п.к. 8162  

 

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: 

"Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на 

пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по Мярка 322- 

"Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за обект: 

„Реконструкция на улична мрежа на гр. Малко Търново“. 
 

………………………………………………………….. 

Име на Участника 

…………………………………………………………. 

Адрес за кореспонденция 

……………………………………………………………. 

Лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 

   

 2.2. Приемане на оферти / връщане на оферти  

 При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, 

дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

 Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, 

прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра по предходния параграф. 

 Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Малко Търново до деня, 

определен за отваряне на офертите в обявлението за поръчка. 

 

 2.3. Срок на валидност на офертите  

 Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните 

участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на 

договора за обществената поръчка. 

 Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо 

поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще 

доведе до отстраняването му от участие в процедурата. 

 Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като 

несъответстваща на изискванията. 

 

 



 

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  

 

Офертата се поставя в непрозрачен запечатан плик, участника отбелязва 

наименованието на предмета на обществената поръчка и посочва адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

  

 3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

 3.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

 В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи 

(задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, 

представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. 

Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, 

съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 

 3.1.2. Заявление за участие в обществена поръчка чрез публична покана – 

Образец  №1; 

 3.1.3. Административни данни - Образец № 2; 

 3.1.4. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 

едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 

лице. 

 Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в 

страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български 

език. 

 ”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителната 

разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 

Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”. 

 Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, 

представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически 

лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод. 

 Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или 

Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, 

съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

 3.1.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, 

които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 

 3.1.6. Документ - договор или споразумение, който следва да бъде с нотариална 

заверка на подписите, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в 

процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който 

задължително се посочва представляващия.  
 Документът се представя в случай че участникът е неперсонифицирано обединение. 

Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде 

видно/видни лицето/лицата, които го представляват. 

 В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, 

подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; 

следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в 

обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да 

попълни и подпише документите, общи за обединението. 

 3.1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 

5 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 3 (оригинал).   
 В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително 

от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 



 

 

 В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

 Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд 

език се представя и в превод на български език. 

 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за 

всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

 3.1.8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, 

попълнена по Образец № 4 (оригинал) 

 Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде 

подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, 

ал. 6 от ЗОП. 

 В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при 

условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 

 Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са 

представени на чужд език се представя и в превод на български език. 

 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за 

всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

 3.1.9. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, 

които задължително включват: 

 3.1.9.1. Доказателства за икономическо и финансово състояние (Образец № 7), 

съдържаща информация за общия оборот и оборота от консултантски услугия предмет на 

поръчката общо за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години. 

Следва да бъдат представени заверени копия на баланси и отчети за приходите и разходите за 

посочените три (2010, 2011 и 2012 г.) години, когато публикуването им се изисква от 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и 

отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския 

регистър; 

 3.1.10. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на 

участника, които задължително включват:  

 3.1.10.1. Списък на изпълнените от участника договори за консултантски услуги със 

сходен предмета, изпълнени през последните три години, считано към датата, определена 

като крайна за представяне на офертите (Образец № 8).  

Всеки договор, посочен в декларацията трябва да е придружен от заверено копие на 

референция /препоръка с изходящ номер, в която да се посочват Възложителя, както и дали 

договора е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Да се 

приложат доказателства за одобрено финансиране на проекта/ите от програма с европейско 

финансиране. 

 3.1.10.2. Списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на 

поръчката - (Образец № 11)  Декларацията следва да бъде придружена от:  

 Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката лица, 

изготвени по образец (Образец № 12),  

 Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и 

професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, 

трудови книжки, и други подходящи документи);  

 3.1.11. Декларация за запознаване с условията (Образец № 5)  

 3.1.12. Декларация за приемане на условията в договора (Образец № 6). 

  

 3.1.14. Техническо предложение – трябва да бъде изготвено съобразно Образец №10, 

при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, 

изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката . 



 

 

 3.1.15. Ценовото предложение, попълнен Образец №13, към настоящата 

документация. 

 Цената за изпълнение на поръчката следва да бъде предложена в лева, без включен 

(ДДС) и с включен ДДС. 

 

 Забележка: Документите се представят в оригинал или заверено от участника 

копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, 

посочени в настоящите указания. Всички документи, приложени към офертата, 

трябва да бъдат подписани и подпечатани от Участника на всяка страница. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата открита процедура, са в писмен вид. 

 Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на 

Община Малко Търново - на адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска 

комуна” № 3, всеки работен ден; по пощата, по факс; чрез препоръчано писмо с обратна 

разписка или куриерска служба. 

 Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо 

с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. 

 За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, 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 се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, 

известен на изпращача. 

 При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на 

договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, 

която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват 

тази информация. 

  

РАЗДЕЛ VІ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

 1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите  

 Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, 

назначена от възложителя. Пликовете с офертите се отварят по реда на тяхното постъпване и 

се проверява дали съдържат всички необходими документи. 

Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с 

изискуемите от Възложителя документи. Оценяват се само допуснатите оферти.  

Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване. 

С определения изпълнител се сключва писмен договор. При сключване на договор, 

определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата 

на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 

 2. Прекратяване на процедурата  

 Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39 от Закона за 

обществените поръчки. 

  



 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІI 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и относителната 

им тежест при оценка на офертите на участниците. 

 

1. Критерий за оценка 
Икономически най-изгодно предложение 

 

2. Показатели – тежест % 

2.1. Технически– 70 % 

Kt1 – Обосновка и стратегия на участника, като част от техническата оферта за 

изпълнение на договора 

2.2. Финансов 

Кc – Предложена цена – 30 % 

 

3. Методика за определяне на  комплексната оценка на офертите 

3.1 Основен критерий е наличността, валидността и пълнотата на представените от 

участника документи и материали. Само участници, чиито оферти отговарят на 

предварително зададените минимални изисквания на Възложителя, се допускат до оценка. 

3.2 Основен  критерий е съответствието на предложеното техническо решение с 

изискванията, определени в „Техническото задание”. Само участници, чиито оферти 

отговарят на утвърдената от Възложителя Техническото задание за изпълнение на поръчката 

или предлагат продукти с по-добри показатели, се допускат до по-нататъшна оценка. 

3.3. Класирането на офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и 

бъдат допуснати до разглеждане, се извършва на база на получената от всяка оферта, 

изчислена като сума от оценките на определените показатели, представени по-долу. 

3.4. Участник, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

4. Определяне на оценките по всеки показател 

 Скала за оценка на Показател Kt1 е петстепенна. Всеки под-показател получава 1, 2, 3, 4 

или 5 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на 

Техническото задание, по следната скала: 1 - много ниско качество, 2 - ниско качество, 3 - 

задоволително качество, 4 - много добро качество и 5 - отлично качество. В таблицата по-долу са 

дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 2, 3, 4 или 5. 

Под-показатели 1.1.1, 1.2.2 и 1.2.3, са с по-голяма тежест, с оглед важността и значението на 

съответните раздели от офертата за качественото изпълнение на услугата и съответно точките се 

удвояват. 

 

Показател 
Максимален брой 

точки 

1. Показател Kt1- Обосновка и Стратегия на участника, като част 

от техническото предложение за изпълнение на договора 

40 

1.1 Обосновка на участника  15 

1.1.1. Степен на  разбиране на участника на изискванията на 

Възложителя, заложени в Техническото задание 

10 

- Налице е ясно и задълбочено разбиране на изискванията на 

Възложителя, заложени в Техническото задание. Участникът 

демонстрира отлично познаване на процесите по предоставяне на 

консултантски услуги за подготовка на  проектно предложение и 

изготвяне на заявление за подпомагане. Участникът детайлно 

5х2 



 

 

идентифицира и анализира всички основни въпроси и ключовите 

моменти, свързани с постигането на целите на договора и 

очакваните резултати и дава задълбочен коментар върху 

изискванията въз основа на своите опит и познания. 

- Налице е разбиране на изискванията на Възложителя, заложени в 

Техническото задание. Участникът демонстрира добро познаване 

на процесите по предоставяне на консултантски услуги за 

подготовка на  проектно предложение и изготвяне на заявление 

за подпомагане. Участникът идентифицира, но не анализира 

детайлно всички основни въпроси и ключовите моменти, 

свързани с постигането на целите на договора и очакваните 

резултати и не дава достатъчно задълбочен коментар върху 

изискванията въз основа на своите опит и познания. 

4х2 

- Участникът разбира изискванията на Възложителя, но не 

предлага адекватна интерпретация по обхвата на Техническото 

задание, което да надгради на база опит и познания описаните в 

спецификацията контекст и свързани дейности със задачата. 

Представено е мнение по основните въпроси и ключовите 

моменти, но не е достатъчно ясно обосновано и/или подходящо 

от гледна точка постигането на целите на договора и очакваните 

резултати. 

3х2 

- Участникът демонстрира частично разбиране на обхвата на 

задачата, Техническото предложение обхваща частично 

изискванията на Възложителя или се базира изцяло и единствено 

на описанието на услугата в Техническото задание. Мнението на 

участника по основните въпроси и ключовите моменти 

съответства частично на обхвата на задачата и изискванията на 

техническата спецификация или представеното мнение не е 

достатъчно ясно. 

2х2 

- Участникът не демонстрира разбиране на задачата, съгласно 

Техническото задание. Мнението на участника по основните 

въпроси и ключовите моменти не съответства на обхвата на 

задачата и изискванията на техническата спецификация или 

представеното мнение е неясно или преповтаря единствено 

изискванията на Възложителя, представени в Техническото 

задание. 

1x2 

 1.1.2. Адекватност на оценката на риска 
5 

- Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора, са всеобхватно и ясно идентифицирани и 

детайлно обосновани въз основа на опита и познанията на участника 

и са предложени адекватни мерки за тяхното управление 

5 

- Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора, са ясно идентифицирани, но не са 

детайлно обосновани. Предложени са адекватни мерки за 

управление на рисковете; 

4 

- Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора, както и предложените мерки за тяхното 

управление, са задоволително разписани и обосновани 

3 

- Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора, са задоволително разписани и 

обосновани, но не са предложени адекватни мерки за тяхното 

2 



 

 

управление 

- Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора, както и мерките за тяхното управление, 

са неясни и/или необосновани или са изведени рискове и 

предпоставки без да са предложени мерки за тяхното управление 

1 

 1.2 Стратегия на участника  
25 

 1.2.1 Съответствие, пълнота и обхват на предложения 

подход и  методика за изпълнение на договора 

5 

- Участникът е предложил методика и подход за изпълнението на 

дейностите, които са ясно обосновани и ще гарантират ефективно и 

ефикасно постигане на целите на договора, като адекватно се вземат 

предвид направените от участника допускания за успешното 

изпълнение на задачата.  

5 

- Участникът е предложил методика и подход за изпълнение на задачите, 

които са ясно обосновани и ще гарантират ефективно и ефикасно 

постигане на целите на договора, но не е ясно описано по какъв начин 

методиката отчита направените от участника допускания.  

4 

- Участникът е предложил методика и подход за изпълнение на задачите, 

които биха могли да доведат до постигане на целите на договора, но не 

се ясно разписани. При представяне на методологията не са взети под 

внимание направените допускания. 

3 

- Представената методика и подход за изпълнение на задачите са 

накратко схематизирани, не добре структурирани и съществува 

риск за непостигане на целите на договора. 

2 

- Представената методика и подход за изпълнение на задачите са 

неясни и не са взети предвид направените допускания за 

успешното изпълнение на задачата. 

1 

 1.2.2 Адекватност на дейностите, предложени от 

участника, съгласно техническата спецификация 

10 

- Участникът предлага набор от достатъчни, взаимосвързани и логически 

последователни дейности, гарантиращи навременно постигане на 

очакваните резултати. Дейностите са детайлно и ясно разписани, като 

участникът демонстрира отлични умения за планиране и организация. 

Конкретно и ясно е демонстрирана и обоснована готовността на 

участника за изпълнението на всяка отделна дейност.  

5х2 

- Обхватът на предложените дейности от участника е изчерпателен и е 

налична логична последователност. Дейностите са ясно, но не детайлно 

разписани, като участникът демонстрира добри умения за планиране и 

организация. Ясно е демонстрирана готовността на участника за 

изпълнението на всяка отделна дейност. 

4х2 

- Предлаганите от участника дейности са достатъчни за постигане на 

очакваните резултати, но липсва логическа последователност. 

Дейностите са детайлно разписани, но не добре структурирани, като 

участникът демонстрира задоволителни умения за планиране и 

организация.  

3х2 

- Предлаганите от участника дейности са накратко схематизирани и 

недетайлно разписани, но са достатъчни за постигане на очакваните 

резултати в посочения от участника времеви обхват.  

2х2 

- Обхватът и организацията на дейностите са неясни и съществува риск 

да не бъдат постигнати очакваните резултати. 
1х2 

 1.2.3  Целесъобразност и ефективност  на предвидените 

мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол 

10 



 

 

- Участникът е предвидил напълно адекватни и ефективни мерки за 

управление на изпълнението и вътрешен контрол и комуникация с 

Възложителя. 

5х2 

- Участникът е предвидил сравнително адекватни и ефективни мерки за 

управление на изпълнението и вътрешен контрол, но тези мерки са 

представени общо и липсва ясна вътрешна съгласуваност, както и по 

отношение на комуникацията с Възложителя.  

4х2 

- Участникът е предвидил задоволителни мерки за управление на 

изпълнението и вътрешен контрол, които не показват ясна визия за 

управление на процесите за постигане на целите на договора. 

3х2 

- Предвидените от участника мерки за управление на изпълнението и 

вътрешен контрол са слабо представени 
2х2 

- Предложените мерки за управление на изпълнението и вътрешен 

контрол не гарантират постигане на целите на договора 
1x2 

 
 

Kt1 – оценката по показателя ще се изчислява на база набрани точки от участника, по 

следната формула: 

 

брой точки, набрани от участника 

Kt1 = ------------------------------------------------------------ х 70 

40 

 

Кc – оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена за 

изпълнение, по следната формула: 

 

минималната предложена цена 

Кc  = ------------------------------------------------------------ х 30 

   цената, предложена от оценявания участник 

 

 

5. Определяне на комплексната оценка 
 

Комплексната оценка (КО) се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката по формулата: 

 

КО = Kt1 + Кc, където 

 

Максималната стойност на КО е 100 точки 

 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-

изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените 

са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 

офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този ред не може да се 

извърши избор, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 

 


