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ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

 

„Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична 

мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна 
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Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична 

мрежа“ 
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Съдържание на документацията  

 

1. Решение на Възложителя за откриване на обществената поръчка; 

2. Обявление за обществена поръчка; 

3. Указания за подготовка на офертите; 

4. Образци на документи; 

5. Техническа спецификация 

6. Проект на договора; 

7. Количествени сметки - Приложение № 1 и Приложение № 2 

 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 

участие в процедурата на следния Интернет адрес: 

http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop.php. Всички разяснения по документация ще 

бъдат публикувани на същият интернет адрес. Изтеглянето на документацията от посочения 

интернет адрес е безплатно. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, 

поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка.  

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП Възложителят ще се възползва от възможността за 

съкращаване на сроковете при възлагането на тази процедура. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в приложното поле на чл. 14, 

ал. 3 , т. 2 от ЗОП, поради което Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени 

правила при провеждане на процедурата. 
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УКАЗАНИЯ 

 

ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ  И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и 

общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна 

мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична 

мрежа“ 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Възложител 

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА 

КУБРАТ, с административен адрес:  

гр. Кубрат, ул. „Княз Борис І” № 1,  

тел.: 0848 7 20 20, факс: 0848 7 32 05. 

Интернет адрес: www.kubrat.bg,  e-mail:  кubrattown@abv.bg  

2. Правно основание за възлагане на поръчката 

Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл. 14, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП).  

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по 

провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове по прилагането му, както и приложимите 

национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

3. Обособени позиции 

Предвиждат се следните обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 Ремонтни работи на общинска пътна мрежа 

Обособена позиция № 2 Ремонтни работи на общинска улична мрежа 

Всеки участник може да участва за една или всички обособени позиции. 

Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато 

участник е обединение (сдружение). 

4. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

5. Място и срок за изпълнение на поръчката 

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Община Кубрат.  

Договорът влиза в сила от датата  определена в Уведомително писмо на Възложителя 

до Изпълнителя за начало на изпълнение на дейностите по договора.  Срокът за изпълнение 

на настоящата обществена поръчка е 60 (шестдесет) календарни дни. 

6. Стойност на поръчката 
Стойността на поръчката се определя в лева без данък върху добавената стойност 

(ДДС). Прогнозната стойност на поръчката е 867 164,00 лв. без ДДС. 

   За обособена позиция № 1: 187 164,00 лв. (сто осемдесет и седем хиляди сто 

шестдесет и четири лева) лева, без ДДС. 

   За обособена позиция № 2:  680 000,00 лв. (шестотин и осемдесет хиляди лева) лева, 

без ДДС.  

 

http://www.kubrat.bg/
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7. Схема на плащане и финасиране 
 Плащането ще се извършва в левове по банков път при условия и ред определени в 

проекто-договора. 
Обособена позиция № 1 – средствата, предвидени за финансиране изпълнението на 

обособената позиция са от целева субсидия за капиталови разходи, бюджет 2015 г. на 
Община Кубрат.  

Обособена позиция № 2 - средствата, предвидени за финансиране изпълнението на 
обособената позиция са собствени бюджетни средства, бюджет 2015 г. на Община Кубрат. 

Плащането на цената се извършва периодично след представяне на измервателни 
протоколи от място за доказване на количествата на извършените СМР, приети от 
инвеститорския контрол на Община Кубрат и нормативно определените документи 
доказващи качеството на вложените материали в съответствие с Техническите 
спецификации. За заплащане на приетите количества СМР се съставя примно предавателен 
протокол /Акт образец №19/ и фактура.  

Възложителят си запазва правото да променя и заменя количествата и видове работи 
включени в количествено - стойностната сметка съгласно реалните нужди за тази дейност, в 
рамките на цената на договора и съобразно предвидените средства. Промяната на 
количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната и цена. За 
непредвидените работи по КСС, единичната цена се калкулира с параметрите на 
ценообразуване от офертата на Изпълнителя. 

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 12, ал. 3 от договора. 

 

8. Общо количество и обем 

Общото количество на предвидените видове работи е подробно описано в 

Количествените сметки /Приложение №№ 1 и 2/, приложение към настоящата документация. 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Доставка и полагане на асфалтови смеси- 1 077 т. 

Подготовка на основата- 9 470 м2 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

Доставка и полагане на асфалтови смеси- 3 610 т. 

Подготовка на основата- 16 403 м2 

 

9. Критерий за оценка на офертите - най – ниска цена. 

 

ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  
2.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтни работи 

на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат, по 

две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна 

мрежа“, съгласно количествената сметка /Приложение № 1/ и Обособена позиция № 2 

„Ремонтни работи на общинска улична мрежа“, съгласно количествената сметка 

/Приложение № 2/.  

2.2. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите 

спецификации строителни материали и продукти. 

2.3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 

2.4. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с 

договора за възлагане на обществената поръчка. 

  

ІII. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всеки 

участник, който отговаря на предварително обявените условия – всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, или тяхно обединение (консорциум или 
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дружество по ЗЗД). Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, 

установени в обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в 

настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. Участниците са длъжни да 

представят всички изискуеми документи, предвидени в процедурата и гаранция за участие. 

Участниците могат да участвуват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено 

лице. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 

 В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, членовете на обединението сключват договор за обединение. Договорът 

трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 

 1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при 

изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на 

проведената процедура;  

 2. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението 

за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в 

резултат на проведената процедура.  

 3. В договора за обединение, Участниците в обединението определят и 

наименованието на участника, седалище, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението – представя се и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. 

 4. В документа трябва да е посочено разпределението на участието на лицата 

(членовете на обединението) при изпълнение на отделните дейности, включени в предмета 

на поръчката. 

 5. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 

офертата. 

 6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 

на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В 

случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на 

настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по 

БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на 

Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка; 

2. От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява 

участник в следните случаи: 

2.1.  Когато участникът не е представил някой от необходимите документи или 

информация по чл. 56 от ЗОП и предвидените в настоящите указания, след като са били 

изискани от него от комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената 

поръчка; 

2.2.  Когато участникът не е представил документ за внесена гаранция за участие, след 

като e била изискана от него от комисията за провеждане на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка; 

2.3.  Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя; 

2.4.  Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 

57, ал. 2 от ЗОП; 

2.5. Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпленията, посочени в чл. 

47, ал. 1, т. 1, букви „а – д” от ЗОП, 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;  

2.6.  Когато участникът е обявен в несъстоятелност (чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП); 
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2.7.  Когато участникът е в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове (чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП); 

2.8. Когато участникът 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 (чл. 47, ал. 1, т. 4 

от ЗОП); 

         2.9. Когато участникът е в 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 кандидатът или участникът е преустановил дейността си (чл. 47, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП); 

          2.10. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 

престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни 

условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 

работниците (чл. 47, ал. 2, т. 4 от ЗОП); 

         2.11. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки (чл. 47, ал. 2, т. 5 от ЗОП); 

         2.12. Когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на участника са "свързани лица" с 

Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и 

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

установяване на конфликт на интереси (чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП); 

2.13. Не може да участва в процедура по обществени поръчки по Закона за 

обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и 

стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим; 

2.14. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-

участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието 

изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, 

която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. 

2.15. Не могат да участват лица по отношение на които са налице обстоятелствата по 

чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява 

липсата на посочените в документацията обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от 

ЗОП с декларация. 

2.16. Когато участникът участвува в обединение или е дал съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта.  

2.17. 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. 

2.18. Ако Възложителят покани участниците да удължат срока на валидност на 

офертите, когато той е изтекъл, се отстранява от участие участник, който след покана и в 

определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си. 

2.19. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на 

конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, 

възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, 
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ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в 

определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое 

от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. «а» до б. «д», т. 2, т. 3, т. 4 от ЗОП или посочените 

в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП. 

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и посочените обстоятелства по ал. 2 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 

от ЗОП. 

 Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда 

включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 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: 

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на 

посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от  ЗОП издадени от компетентен орган, или 

2. извлечение от съдебен регистър, или 

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 

е установен. 

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. 

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. 

  

ІV. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

1. При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия.  

2. Участникът в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си най-

късно до изтичане на срока за подаване на офертите. 

 3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не 

се допускат. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 4. 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, 

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. 

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. 

Изпълнителите нямат право да: 

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 

47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП; 

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
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3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

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. 

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. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП 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. 

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП, както и при 

нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП 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. 

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. 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. 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 чл. 45б, ал. 1 от ЗОП. Това не се прилага 

в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП. 

5. Офертата се попълва на български език. С офертата си участниците може без 

ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, 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; 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 4 и 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;  

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  от ЗОП, които 

са на чужд език, се представят и в превод.  

Съгласно § 1, т. 16а 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.  

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1357887&Category=normi&lang=bg-BG&text=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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6. Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, 

че може да бъде представен в «заверено от участника копие», за такъв документ се счита 

този, при който върху копието на документа представляващият участника е записал: «Вярно 

с оригинала»; Задължително следва да се постави собственоръчен подпис със син цвят под 

заверката и свеж печат на участника (ако има такъв).  

7. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции.  

8. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се 

представи пълномощно за изпълнението на такива функции, съгласно изискванията на 

настоящата документация. 

9. Всички документи трябва да са с дата на издаване, когато такава е изрично записана 

в тях и да са в срока на тяхната валидност.   

10. Офертата се представя в един оригинал и се комплектова с всички документи, 

посочени в настоящата документация във формата, в която се изискват (оригинал, 

официално заверен препис или заверено от участника копие).  

11. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението и 

настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 

12. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

13. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на 

участника.  

14. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до   7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на 

искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в 

деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация 

за лицата, които са ги поискали. 

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти остават по-малко от  3 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за 

получаване на оферти. 

Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му 

за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила 

на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от  3 дни. 

 15. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

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

разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес, както и текста: 

До Oбщина Кубрат 

гр. Кубрат, п.к. 7300 

ул. Княз Борис I № 1 

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

„Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията 

на Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

 

За Обособена позиция № „………“ 

 

................................................................................................................... 
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(актуален  адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код) 

   

................................................................................................................... 

 (лице за контакт, телефон,  факс, електронен адрес ) 

 
Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите и 

информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 

№  ……», в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията 

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена за обособена позиция № ….“, който съдържа 

ценовото предложение на участника.  

Приемането на офертите се извършва Община Кубрат, ул. „Княз Борис І“ № 1, стая 

25 (Деловодство) от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00. При приемане на офертата 

върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените 

данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

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. 

17.1. Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 

17.1.1. Представяне на участника, което включва: 

а) 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 участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП;  

17.1.2. 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; 

17.1.3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума; 

17.1.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от 

ЗОП посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 

17.1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 

17.1.6. Декларация  във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици “ 

          17.1.7. Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

17.1.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

17.1.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника или представляващия участника. 

17.2. Офертите следва да бъдат валидни със срок 180 календарни дни от крайния срок 

за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Срокът на валидност на 

офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти.  

Информация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и условията на труд, се предоставя от Изпълнителна агенция 

,,Главна инспекция по труда”. 
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18. Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”  

18.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката към което, ако е 

приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

Броят на пликове № 2 следва да отговаря на броя на обособените позициите, за 

които се участва. 

 

19. Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена”  

19.1. Ценовото предложение се подготвя от участника по образеца от настоящата 

документация. Този документ се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

Плик № 3  «Предлагана цена», поставен в плика с офертата и задължително следва да 

отговаря на следните условия: Предлагана цена за изпълнение на поръчката (оригинал), 

която съгласно настоящата документация, следва да включва попълнен образец на «Ценово 

предложение». 

19.2. КСС 

Предлаганата цена е в лева без ДДС. 

Участникът следва да представи на хартиен и магнитен носител Количествена сметка  

Приложение № 1 или Приложение № 2, без да се променят количествата, редът на 

представяне или съотношенията в него. Да се представи пълен комплект анализи на  

единичните цени, представени в остойностената количествена сметка с параметрите на 

ценообразуване.  

Извън плика с надпис Плик № 3 “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плика № 3 “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Броят на пликове № 3 следва да отговаря на броя на обособените позициите, за 

които се участва. 

 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 

и 3 се представят за всяка от позициите. Тъй като документите и информацията, 

съдържащи се в плик № 1 са еднакви за всички обособени позиции, участникът когато 

участва за две или повече позиции, същите се поставят само в плика по позицията с 

най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на 

документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

 

V.    КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Цялата кореспонденция между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 

процедура до подписване на Договора, ще се води на български език в писмена форма. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс. 

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

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

разписка или куриерска служба. 

3. Документацията за участие се публикува в профила на купувача в деня на 

публикуването на обявлението – обявлението е изпратено по електронен път и от датата на 

публикуване на обявлението в електронен вид, възложителят е предоставил пълен достъп по 

електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен 

интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. Възложителят няма изискване 

документацията за участие да се получава на място и ще предостави документацията на 

всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка.  
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VI. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И                

ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1.   Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие  в една от 

следните форми:             

- Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за 

участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя - 

Община Кубрат:  

IBAN: BG45IORT81163300700000 

BIG: IORTBGSF 

Банка „Инвестбанк” АД гр. Кубрат 

Титуляр на сметката: Община Кубрат 

- Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и 

безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа 

задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, 

подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на 

Участника. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.  

Гаранцията за участие е в размер на 1% от стойността на поръчката по всяка обособена 

позиция: 

Обособена позиция № 1 – 1871,64 лв. 

Обособена позиция № 2 – 6800,00 лв. 

* Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума следва да 

бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите 

по електронен път (електронно банкиране), представляващия участника следва да завери 

съответния документ с подпис и печат на банката.  

Гаранцията  за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност, еднакъв със 

срока на валидност на офертата /180 дни/.  

2.   Когато участникът или 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. 

3. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за 

определяне на изпълнител. 

4. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната 

форма, когато участник: 

 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 

5. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване 

на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

 2. класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници-в срок 5 работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

6. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 

всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване 

на решението за прекратяване. 

7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

8. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът 

в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: 
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 Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за 

изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя 

- Община Кубрат: 

IBAN: BG45IORT81163300700000 

BIG: IORTBGSF 

Банка „Инвестбанк” АД гр. Кубрат 

Титуляр на сметката: Община Кубрат 

   Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде 

неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да 

съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено 

искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за 

сметка на Участника. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да е до 30 

/тридесет/ дни след подписване на протокола с възложителя, с който се приема 

окончателното изпълнение на договора, ако е посочено, че изпълнението е точно, качествено 

и отговаря на изискванията на възложителя. 

 Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 1 е в размер на два 

процента (2%) от  стойността на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 2 е в размер на два 

процента (2%) от стойността на договора за съответната обособената позиция. 

9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

Участниците могат да представят и банкова гаранция за участие по образец на 

банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на 

възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! 

Бъдещият изпълнител може да представи банкова гаранция за изпълнение по образец 

на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на 

възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!!   

 

VII. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, 

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. 

Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или 

документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 

процедурата. 

Промените се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на 

обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се 

публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в 

агенцията. 

В решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, 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. 

След изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП възложителят може да публикува 

решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата. 

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата: 

1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне 

на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни 

документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 

2. в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП. 
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Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 

1. в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една 

оферта; 

 2. това се налага в резултат от производство по обжалване. 

 3. срокът по чл. 51, ал. 3 от ЗОП не е достатъчен. 

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се 

смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 

2. Отварянето на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия при 

условията и по реда, предвидени в чл. 34 от ЗОП на мястото, датата и часа, посочени в 

обявлението за възлагане на обществената поръчка и по реда на тяхното постъпване след 

получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа 

на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.                                                                                                                                                                                                                                                          

3. 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, в която се извършва отварянето. 

4. 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. 

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 

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. 

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 

5. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 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 чл. 68, ал. 7 от ЗОП и 

изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

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. 

6. След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП 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. 

7. Комисията при необходимост може по всяко време: 

 1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 

 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. 

 8. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 

основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 
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участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи 

възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира 

провеждането и приключването на процедурата. 

9. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 

от ЗОП; 

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 б. а-д, т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5, ал. 1 

и ал. 2 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 от 

ЗОП; 

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на възложителя; 

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

ЗОП; 

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. 

10. 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, и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от 

настъпването им. 

11. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на възложителя, не се отваря. 

12. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 

предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия: 

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с 

изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 

предложенията в плик № 2; 

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 

13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 

на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа 

и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. 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. 

14. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта и преди отварянето 

на ценовите оферти, комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването 

на офертите по другите показатели. 

15. 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. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 

офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 
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Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, 

че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване 

от процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 

получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 

определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се 

отстрани. 

16. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявените условия. 

17. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е 

избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, 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. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерия „икономически 

най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по горния ред. 

18. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, който съдържа: 

 1. състав на комисията и списък на консултантите; 

 2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за 

отстраняването им; 

 3. становищата на консултантите; 

 4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително 

кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато 

критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 

 5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 

оценяване; 

 6. дата на съставяне на протокола. 

 7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на 

комисията. 

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация.  

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

 

VІII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ 

Изисквания за икономически и финасови възможности на участниците в 

поръчката 

          Не се поставят изисквания за финансовото и икономическото състояние на 

участниците в поръчката. 

         Минимални изисквания – не се поставят. 

 

Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците в 

поръчката  

  



 

17 

 

 

 

  Изискуеми документи: Минимални изисквания:  

1) Списък на строителството, 

изпълнено през последните 5 (пет) 

години, считано от датата на подаване 

на офертата, а за строителство, което 

е еднакво или сходно с предмета на 

поръчката, и: 

а) посочване на публичните регистри, 

в които се съдържа информация за 

актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация 

включва данни за компетентните 

органи, които са издали тези актове, 

стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и 

вида на строителството, или 

б) удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема на строителството, както 

и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и 

подпис на издателя и данни за 

контакт, или 

в) копия на документи, 

удостоверяващи изпълнението, вида и 

обема на изпълнените строителни 

дейности; 

 

2) Списък - Декларация за техническо 

оборудване с което разполага 

участникът за изпълнение на 

обществената поръчка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) През последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на 

офертата, участниците трябва да имат 

успешно изпълнени минимум 1 (един) 

договор за строителство, който е 

еднакъв или сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

Под договор за строителство еднакво 

или сходно  с предмета на 

обществената поръчка следва да се 

разбира ремонт и/или рехабилитация 

на пътища и/или улици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Участникът трябва да разполага 

минимум със следното техническо 

оборудване за изпълнение на 

обществената поръчка: 

Асфалтополагаща машина, самоходна 

с електронен контрол на операциите – 

1 бр.; Валяци самоходни бандажни, 

двуосни с минимално тегло 10т. с 

работеща вибрация – 2 бр..; Валяци с 

пневматични гуми – 1 бр.; Валяк до 2т 

– 1бр; Транспортни средства за 

непрекъснато транспортиране на 

асфалтова смес и инертни материали с 

тонаж мин. 13 т. – 4 бр.; Фреза за 

студено фрезоване на настилката с 

регулируем нож и ширина 1.0м – 1 бр.; 

Компресор за почистване на пътна 

настилка – 1бр; Автогрейдер с 
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  Изискуеми документи: Минимални изисквания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Списък на технически лица, 

включително тези, отговарящи за 

контрола на качеството, които 

участникът ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Копие от сертификат ISO 

9001:2008 за внедрена система за 

управление на качеството с обхват 

сходен с предмета на поръчката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулируем нож за разстилане и 

профилиране на материала – 1 бр.; 

Комбиниран багер с челен товарач с 

обем на кофата от 0.5м3 до 1м3 – 1бр; 

Автогудронатор с регулируемо 

разпръскване на емулсията – 1 бр.; 

Водоноска с оросяващо устройство – 

1бр; Асфалтова база за асфалтови 

смеси – 1 бр. (собствена или 

предварителен договор за доставка на 

асфалтови смеси). 

 

3) Участникът трябва да разполага 

минимум със следния екип за 

изпълнение на поръчката: 

- Ръководител на екипа – с висше или 

средно техническо образование 

образование по специалност „Пътно 

строителство” или еквивалент; - 

Технически ръководител – с висше 

или средно техническо образование 

образование по специалност „Пътно 

строителство” или еквивалент;  

- Специалист-контрол по качеството с 

висше или средно техническо 

образование или  еквивалент, 

притежаващ удостоверение 

/сертификат/ за контрол на качеството 

или еквивалент.  

 

4) Участниците трябва да притежават 

ISO 9001:2008 за внедрена система за 

управление на качеството. Обхвата на 

сертификацията трябва да е с обхват 

сходен с предмета на поръчката. 

Възложителят ще приеме 

еквивалентен серификат, издаден от 

органи, установени в други държави 

членки, както и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството. 

Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо 

лице документите изписани по-горе се 

представят само за участниците, 

чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за 

подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. 

Участникът може да използва 

ресурсите на други физически или 

юридически лица при изпълнението на 
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  Изискуеми документи: Минимални изисквания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

поръчката, при условие че докаже, че 

ще има на свое разположение тези 

ресурси. Това изискване се прилага и 

когато участник в процедурата е 

обединение от физически и/или 

юридически лица. 

 

IX. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА  

ПРОЦЕДУРАТА. 

1. Възложителят в срок 5 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. 

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.  

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. 

2.Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с 

втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП; 

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в 

обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

3. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта, няма участник, който отговаря на изискванията по 

чл. 47 - 53а от ЗОП; 

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка. 

4. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или 

само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя. 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор, или 

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или 

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 

47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението. 
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X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА                     

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА 
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, 

определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 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. 

2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

3. 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 чл. 41, ал. 3 

от ЗОП. 

4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 

влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

5. 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; 

6. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 

изпълнител, който при подписване на договора: 

 1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, 

т. 2 от ЗОП; 

 2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 

 3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

 4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 

процедурата. 

7. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за 

подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва 

принудително изпълнение. 

8. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително 

споразумение към договора и се допуска по изключение: 

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 

a) промяна в сроковете на договора, или 

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, 

когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, 

или 

в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за 

доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на 

възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки 

съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически 

предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните 

стоки, или; 

г) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради 

намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или; 

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора 

за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на 

изпълнение е над 12 месеца, или 
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4. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до 

размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или 

5. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или 

продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия: 

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е 

открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на 

изпълнител; 

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца; 

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за 

възложителя; 

 Изменението на цената на основание чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗОП е допустимо до размера 

на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от 

изменението на държавно регулираната цена. 

 Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка 

при условия и по ред, определени с договора. 

9. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на 

непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи 

възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването 

на договора в съответствие с уговореното в него. 

10. При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на 

държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора 

за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за 

обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 

47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника 

не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при 

преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря 

солидарно с новия изпълнител - правоприемник. 

При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по 

чл. 43, ал. 7, изречение второ от ЗОП, договорът за обществената поръчка се прекратява по 

право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков 

ред. 

11. При сключване на договора, когато определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица представя 

удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на 

създаденото обединение. В случай че обединението се състои от чуждестранни физически 

и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, 

в която са установени. 

12 . За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския 

закон и на Закона за задълженията и договорите. 

 

ХІ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ  

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. 

Изпълнителите нямат право да: 

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 

47, ал. 1 или 5; 

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

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 5; 

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 т.13.9 

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 т.13.2. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на забраната по чл.45а, ал.2, т.2 и по ал. 4 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. 

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване на 

забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов 

договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 - 5. 

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. 

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. 

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 ал. 1. 

 

XII. ОБЖАЛВАНЕ 

Обжалването се извършва по реда на глава единадесета „Обжалване” от Закона за 

обществените поръчки. 

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност 

пред Комисията за защита на конкуренцията; 

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването 

му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на 

която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие; 

Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

възложителя, чието решение се обжалва. 

 

ХII.   ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

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

участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага ЗОП и 

ППЗОП. 

2. При противоречие в съдържанието на отделните документи от документацията, 

валиден е документът с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

 Решение за откриване на процедурата; 
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 Обявление за обществена поръчка; 

 Техническа спецификация; 

 Указания към участниците за участие в процедурата; 

 Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

 Образците за участие 

  

 Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, 

определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лице. Когато 

определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически 

лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо 

лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ на създаденото обединение. 

 Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 

представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
 

 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Дейностите, включени в обхвата на обособената позиция в настоящата процедура, са 

насочени конкретно към инвестиции за подобряване качеството на общинската пътна мрежа 

на община Кубрат. Финансирането е с целева субсидия от републикански бюджет. 

Предвидените строително ремонтни дейности са съгласно приложената количествена сметка 

/Приложение № 1/, към настоящата процедура за обществена поръка. Основните видове 

работи са фрезоване на компрометирана и деформирана асфалтобетонова настилка, 

профилиране, машинни и ръчни кърпежи и полагане на износващ пласт от 4 см до 5 см. 

 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“; 

Общо описание на обектите на интервенция и съществуващо положение. 

Дейностите, включени в обхвата на обособената позиция в настоящата процедура, са 

насочени конкретно към инвестиции за подобряване качеството на части от основната 

улична инфраструктура на община Кубрат. 

Уличната мрежа във всички населени места в Община Кубрат е сравнително развита. 

Едната част от улиците са с трошенокаменна настилка, друга част са асфалтирани. 

Настилките са износени и подлежат на ремонт и възстановяване. Участъците, предмет на 

текущ ремонт и възстановителни дейности, са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят 

от рехабилитация.  

Износващият пласт на настилката е плътен асфалтобетон. Основните повреди са 

дупки, кръпки, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване на настилката. 

Съществуващите тротоари и бордюри са в лошо състояние, с променлива височина. 

В одобрения бюджет на Община Кубрат са предвидени собствени средства за 

ремонтни работи по общинските улици, осигуряващи ежедневен достъп до културни, 

образователни, религиозни и спортни обекти, конкретно индивидуализирани по населени 

места. 

 Предвидените строително ремонтни дейности са съгласно приложената количествена 

сметка /Приложение № 2/, към настоящата процедура за обществена поръка. Основните 

видове работи са подгоотовка на основата/разрошване на трошенокамената настилка, 

профилиране с грейдер, уплътняване/, полагане на плътен асвалтобетон износващ пласт от 4 

см. до 5 см. 

 

Предвидените за изпълнение строително-монтажни и строително – ремонтни 

работи и по двете позиции се извършват, измерват и приемат съгласно Технически 

спецификации 2014 г. на Агенция „Пътна инфраструктура” и друга приложима 

нормативна уредба в Република България. Необходимите материали, оборудване и 

механизция и други ресурси небходими за изпълнение на предвидените работи да се 

придвидят в съотвествие с горе цитираната Техническа спецификация. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи 

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на 

СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в 

строителството. 
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Строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на 

измервателни протоколи от място за доказване на количествата на извършените СМР, приети 

от инвеститорския контрол на Община Кубрат и нормативно определените документи 

доказващи качеството на вложените материали в съответствие с Техническите 

спецификации. За заплащане на приетите количества СМР се съставя примно предавателен 

протокол/Акт образец №19/ и фактура.  

Окончателното приемане на извършените и отговарящи на предварително обявените условия 

строително-монтажни работи се извършва съгласно действащото законодателство.  
 

2. Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения. 

2.1. Влаганите строителни материали, машини, оборудване и съоръжения трябва да 

отговарят и да са в съответствие с изискванията на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ 

2014 Г. НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и   на: 

 2.1.1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

еквивалентни;  

2.1.2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не 

съществуват технически спецификации по т. 2.1.1; 

2.2. Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, 

включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, 

същите се определят от:   

  2.2.1. Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 

стандарти, или еквивалентни; 

 2.2.2. Български стандарти или еквивалентни; 

 2.2.3. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 2.2.1. и т. 2.2.2., се 

прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и 

контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи. 

2.3. Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят 

от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби. 

2.4. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на 

обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да 

проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, 

които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите 

стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. 

2.5. За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за 

посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание,  същото е 

валидно. 

2.6. При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи 

се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба 
 
3.Качеството на материалите за строителния процес 
Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на 

строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител-
(съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 
на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Влаганите строителни 
материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане 
на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител. 
 

4. Нормативни актове 
Всички изпълнени  СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с 

техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. 

Изпълнението на Строително монтажните и ремонтни работи ще става при спазване 

на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, 

касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. 
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 При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на: 

 

o Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

o Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 

o Европейското законодателство и други. 

o БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен; 

o БДС – 1517-2006г. за пътни знаци или еквивалентен; 

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

строителството;  

o Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ;  

o Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

o ПБЗУТ  План за безопасни и здравословни условия на труд; 

o БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; 

o Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организацияна движението по пътищата; 

o Наредба №: 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 

o Наредба №: 16 от 23.07.2011г. за временна организация на движението при 

извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците; 

o Наредба №: 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ 2014 Г. НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“. 

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в 

областта на строителството. 

 

5. Проби и изпитвания 

Изпитванията трябва да се извършват от лицензирани (акредитирани) лаборатории, 

предварително одобрени от Възложителя. 

Представителят на Възложителя може да изисква да се направят допълнителни изпитвания, 

когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати. 

Представителят на Възложителя може да изисква допълнителни изпитвания за установяване 

на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за 

сметка на Изпълнителя. 

 

6. Достъп за проверка на изпълнението на строителните работи 

Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на 

Възложителя, за извършване на проверки на обекта и по водената документация. 

 

7. Контрол. 
Контролът на обектите ще се упражнява от  техническия ръководител на изпълнителя, 

който ще упражнява изискващият се по ЗУТ строителен надзор по време на строителството и 

гл.специалист  «Инвеститорски контрол» към Община Кубрат. Същите следят за правилното и 

точно изпълнение на работите посочени в техническите описания към договорите, спазването 

на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, 

изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение. При 

установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в 

протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 

Всички строителни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна 

уредба в Република България. 
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8.Изисквания за опазване на околната среда: 

При извършването на СМР ще се спазват законовите и нормативни изисквания 

свързани с опазването на околната среда. Мероприятията за опазване и възпроизводство на 

околната среда са свързани с депонирането на отпадъците по време на строителството. 

Образуваните отпадъци, които са близки по състав с битовите ще се третират съвместно битовите 

отпадъци. Строителните отпадъци ще се извозват на депото за строителни отпадъци. 

Важно изискване е Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните 

въздействия на строителните работи. Следващият списък предоставя някои от изискванията, 

които трябва да се спазват от Изпълнителя, за да може да се намалят щетите и замърсяването 

и възможно най-малко да се въздейства на околната среда. 

Да се използват съществуващите възможности на сервитут за преминаване, вместо да 

създават нови такива. 

Чрез добро управление на строителството и надзор на площадката, да се намали 

прахът и строителните отпадъци.  

Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и 

строителни дейности, като извършва придвижването и строителните дейности по натоварени 

главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони. 

Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани 

от превозните средства. 

Да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването. 

Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на  работата,   като  

на  всички  работници   се   предоставят  подходящите инструменти, машини и защитно 

облекло 

Да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място 

 

След завършване на строителните работи се почистват всички строителни отпадъци и 

ако има увредени елементи на техническата инфраструктура, същите се възстановяват от 

Изпълнителя за негова сметка. 

 

9. Здравословни и безопасни условия на труд.  

Работите трябва да се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката 

на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2/от 22 март 

2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 

2004 г.) 
Работодателят е длъжен да осигури специално работно облекло и лични предпазни 

средства в зависимост от вида на изпълняваната работа. Работниците са длъжни да 
използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението 
им /по време на работа/. 

Работодателят да разработи и утвърди правила за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, които не противоречат на нормативните изисквания. 

Работниците са длъжни да изпълняват утвърдените от работодателят правила за 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се 
обслужват само от правоспособни работници и служители. 

Да не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се 
предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Да се провежда встъпителен, периодичен и извънреден инструктаж на работниците 
за което да се води регистър. 
 

10. Други изисквания 

В процеса на своята работа изпълнителя трябва да спазва Закона за пътищата, Закона 

за движение по пътищата и правилниците за приложението им, както и всички останали 

нормативни документи, касаещи изпълнението на договора. 
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            Временни съоръжения 

 Изпълнителят е длъжен да изгради временни съоръжения, когато това е необходимо 

за извършване на строително-монтажните и ремонтни работи на обекта, както и тяхното 

отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с 

водопроводи, електропроводи, канализации и др. След приключване на строителството 

всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. 

          Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението 

Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна 

организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на 

изискванията в договора и действащата нормативна уредба. Това не освобождава 

Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на 

използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване.  

          Възстановяване на повреди от вземане на проби 

Изпълнителят е длъжен да възстановява своевременно всички повреди,  предизвикани 

от вземането на проби или от провеждането на изпитвания като запълване на сондажни 

дупки и шурфове, отстраняване или подравняване на излишни земни маси, транспорт на 

лабораторно оборудване и др. 

         Предпазване на пътищата от замърсяване 

          Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал 

и други отпадъци на площите, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани 

за движение на автомобили и техника, свързани със строително монтажните и ремонтни 

работи на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на 

използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, 

отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е 

длъжен да отстрани всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за 

движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, 

включително и измиването му с вода.  

При причиняване на ПТП и/или щета в резултат на неизпълнение или некачествено 

изпълнение предмета на договора, както и на всички нормативни  и технически изисквания, 

изпълнителят носи пълна имуществена и не имуществена отговорност за причинените вреди 

и отговаря за тях пред потърпевшите и застрахователите. 

В случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са 

пряко свързани с осигуряване безопасността на движението, възложителят има право да 

възлага и устно. 

 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ: 

Изисквания и технологии – където е приложимо в зависимост от видовете работи по 

съответните позиции 

При ремонта на улиците следва да се прилагат Технически спецификации за 

строителството на пътища и пътни съоражения изготвени от Агенция “ Пътна 

инфраструктура “ и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” изготвени 

от Агенция “ Пътна инфраструктура”,одобрени през 2014 год, те заменят  техническа 

спецификация  от 2009 год. изготвена от национална агенция “ Пътна инфраструкура”. 

      Всяка част от Техническата спецификация трябва да бъде четена като допълнение 

и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това 

е целесъобразно. 

  

1. Полагане на асфалтови пластове при следните изисквания 

 

1.1. Вземане на проби и изпитване  

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на 

асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от 
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уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. 

Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за 

неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1и 

БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки 

се определят по БДС EN 12697-6.  

 

1.2. Ограничения от атмосферни условия  

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на 

околната среда по-ниска от 50С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи 

условия.  

Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при 

температура на въздуха по–ниска от 10оС.  

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 

35оС.  

1.3. Необходимо оборудване  

Необходимото оборудване за полагане на асфалтови смеси включва оборудването, 

изброено в настоящата документация и всяко друго оборудване и инструменти, необходими 

за добрата подготовка и изпълнение на асфалтовите работи. Цялото оборудване трябва да 

бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде използувано. Оборудването трябва да бъде 

добре поддържано и използувано по подходящ начин за производството и изграждането на 

асфалтовите пластове в съответствие със Спецификацията.  

Необходимото оборудване и работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани така, 

че да има непрекъснато производство.  

1.4. Транспортиране на асфалтовите смеси  

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, 

достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 

необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 

полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно 

почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от 

замърсяване и десортиране.  

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по 

такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна 

светлина.  

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, 

съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.  

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на 

сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване 

(покриване).  

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в 

температурните граници ±140С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част 

от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва 

да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на 

изискванията в Спесификацията.  

Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта се извършва с 

покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва 

да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес за 

дрениращо покритие не трябва да превишава 60 минути.  

 

1.5. Полагане  

Асфалтовата смес трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност 

и само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на 

изискванията, трябва да бъде изхвърлена.  
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Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на 

надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска 

включването и на втора асфалтополагаща машина.  

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради 

недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. 

(независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга. Полагането трябва да 

започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания.  

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и 

осигуряващ след уплътняването гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 

изпъкналости) и в уточнените толеранси. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов 

пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да 

започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може 

да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.  

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m. 

Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 20см.  

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се 

позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата 

машина.  

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, 

дебелината на пласта и нейната хомогенност.  

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с 

предварително опъната и нивелирана стоманена корда.  

При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва да 

се извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи ширини 

полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача 

(полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради наличие на движение, 

постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на 

граничната зона на положената вече лента. Площите на надлъжните и напречните фуги не 

трябва да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на водата, 

проникнала в дрениращия асфалтов пласт.  

 

1.6. Уплътняване  

Оборудването използувано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря 

на изискванията като се използва необходимия брой валяци. Работата на валяците трябва да 

бъде непрекъсната и ефективна.  

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена 

и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.  

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва 

да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След 

уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне 

надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. 

При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската 

страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от 

широчината на бандажа на валяка.  

Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело 

напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да 

надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.  

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя 

внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да 

бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди 

материала да бъде отново уплътнен.  
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Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и 

изстинал асфалтов пласт.  

 

2. Запълване на пукнатини и дупки. 

 

2.1. Ремонтиране на издълбани участъци (дупки) по улиците.  

Издълбаните места се очертават и се изрязват на прави линии, успоредни и 

перпендикулярни на оста на пътя. Необходимо е линиите да бъдат очертани и прокарани по 

начин обхващащ минимум 10 см от здравата част на настилката. Разположените в 

непоследствена близост  издълбани участъци да се обединят в  една обща площ. Очертаните 

площи да се изрежат по контурите си на дълбочина на повредата и се оформят с отвесни 

стени. Материалът от старата настилка се отстранява и мястото се почиства с телени четки 

или сгъстен въздух. Изрязаната и почистена площ се обработва с битумна емулсия или 

разреден битум. Дупките да се запълнят с  плътен асфалтобетон. При дълбочина до 6 см на 

подлежащия на асфалтополагане участък сместа да се положи в един пласт, а при по голяма 

дълбочина – в два. Уплътняването да бъде извършено с гладки статични валяци и 

вибрационни плочи за по-малките площи. 

3. „Ремонт на трошенокаменна настилка, доставка, разстилане и валиране на трошен 

камък с фракция 0-50 мм“ 

    

Участъците ще бъдат определяни при възникнала необходимост от Възложителя с 

отделни, конкретни възлагания. 

Трошенокаменни настилки трябва да се полагат само тогава, когато атмосферните 

условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички участъци, които са 

увредени трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и 

уплътнени в съответствие с изискванията на тази спесификация. 

 

За направа на подосновен пласт трябва да се използват пясък, чакъл, баластра, трошен 

камък и други материали, съответстващи на БДС EN 13242 +A1/NA, които имат здрави и 

мразоустойчиви зърна и отговарят на техническите изисквания, дадени в таблици 1 и на 

зърнометрията в таблица 2. 

       Таблица 1. 

N по 

ред 

Наименование на 

показателя 

Изм. 

еденица 

 

Нормативен 

документ, 

съгласно 

който трябва да 

се проведе 

изпитването 

 

 

Стойност в зависимост от 

категорията на движение 

много леко, 

леко и 

средно 

тежко и 

много тежко 

1 Максимален размер на 

зърната 

mm БДС EN 933-1 не по-голям от 80 не по-голям от 80 

2 Съдържание на фина 

фракция  

(частици с диаметър, 

 по-малък от 0,063 mm) 

% БДС EN 933-1 декларирана 

стойност 

не по-голямо 

от 12 

3 Показател на 

пластичност 

 

% "Норми за 

проектиране  

на пътища",  

Приложение №16 

и  

Приложение №17 

 

 

не по-голям 

от 6 

не по-голям 

от 6 
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4 Мразоустойчивост  

след цикъла третиране  

с магнезиев  

сулфат, стойност на  

допустимата загуба  

по маса на материала 

 

% БДС EN 1367-2 декларирана 

стойност 

 не по-голяма 

от 35 

 

 

Таблица 2а. 

 

 

Съдържание на 

напълно заоблени 
зърна 

Калифорнийски 

показател за 
носимоспособност 

CBR след 4-дневно 

киснене на почвени 
проби, уплътнени до 

плътност, равна на 

95 % от 
максималната 

обемна плътност на 
скелета, съгласно 

БДС EN 13286-2 (CBR 

min) 
Съдържание на обща 

сяра 

-добавъчни материали, 
различни от въздушно 

охладена доменна 

шлака 
- въздушно охладена 

доменна шлака 

Съдържание на 
водоразтворими 

сулфати в 

рециклирани скални 
материали 

Коефициентна 

филтрация за 
уплътнен материал, 

използван за направа 

на дрениращ пласт 

    

% БДС EN 933-5 не по-голямо не по-голямо 

  от 70 от 50 

    

% БДС EN 13286-47 не по-малък не по-малък 

  от 20 от 30 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

% БДС EN 1744-1   

  не по-голямо не по-голямо 

  от 1 от 1 

    

    

  не по-голямо не по-голямо 

  от 2 от 2 

   не по-голямо 

% БДС EN 1744-1 - от 1,3 

    

    

    

  не по-малък не по-малък 

m/h БДС 8497 от 2 m за 24 от 

  h 2 m за 24 h 
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Забележка: Размерът на зърната на материала трябва да е не по-голям от една 

втора от дебелината на полагания пласт. 

 

Зърнометричният състав на материала за подосновен пласт трябва да отговаря на 

граничните условия, дадени в Таблица 2, когато изпитването за определянето му е 

извършено съгласно БДС EN 933-1. 

 

таблица 2б 
Фракция Отвор на ситата, 80 40 20 10 4 2 

mm mm       

0-80 Преминали 100 81 66 53 42 32 

 количества в% - 43 23 12 6 3 

  100 90 75 60 - 35 

  - 50 30 15  0 

 

За изграждане на подосновния пласт трябва да се използват следните видове 

пътно-строителни машини: 

1) автосамосвали за доставка на материала; 

2) автогрейдер с регулируем нож, за разстилане и профилиране, с минимална 

мощност 73,5 и плуг за разрохкване; 

3) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане, за оросяване 

на материала до достигане на оптимална влажност; 

4) пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи за уплътняване, с 

минимално тегло 10 t.  

 

Материалът за подосновен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху 

предварително уплътненото и подравнено легло, след което се разстила и профилира 

равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер или булдозер. 

Уплътняването на подосновния пласт се извършва с пневмоколесни или самоходни 

валяци с гладки бандажи при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната 

плътност, равна на 95 % от максималната обемна плътност на скелета, определена чрез 

уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2. 

 

При приемането на подосновния пласт се проверяват широчината, дебелината, 

нивото, равността и напречния наклон на пласта. 

 

Степента на уплътняване на място се проверява по следните методи: 

 

1) по метода "заместващ пясък", съгласно "Методика за определяне на обемната 

плътност на строителни почви на място чрез „заместващ пясък"; честотата на вземане на 

пробите трябва да бъде една проба на не повече от 200 m дължина на участъка; 

2) чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130; в този случай честотата 

на изпитванията трябва да бъде едно изпитване на не повече от 200 m дължина на 

участъка, като стойността на отношението на модулите на деформация при втори и 

първи цикли на натоварване (E2/E1) не трябва да надвишава 2,2. 
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V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Механизация и оборудване 

Участникът в процедурата трябва да докаже, че разполага с необходимите 

строителни машини и механизация, както следва: 

 -Комбиниран багер с челен товарач с обем на кофата от 0.5м3 до 1м3 – 1бр; 

 - Валяци самоходни бандажни, двуосни с минимално тегло 10т. с работеща 

вибрация – 2 бр.; 

 -Валяк с пневматични гуми – 1бр;  

 -Валяк до 2т – 1бр;  

 - Транспортни средства за непрекъснато транспортиране на асфалтова смес и 

инертни материали с тонаж мин. 13 т. – 4 бр.;  

 - Фреза за студено фрезоване на настилката с регулируем нож и ширина 1.0м – 

1 бр 

 - Асфалтополагаща машина, самоходна с електронен контрол на операциите – 

1 бр.; 

 -Компресор за почистване на пътна настилка – 1бр; 

 Автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране на материала – 1 

бр.; 

 - Автогудронатор с регулируемо разпръскване на емулсията – 1 бр.;  

 -Водоноска с оросяващо устройство – 1бр; 

 Асфалтова база за асфалтови смеси – 1 бр. (собствена или предварителен 

договор за доставка на асфалтови смеси). 

 други, по преценка на Изпълнителя за качествено извършване на работите, в 

съответствие с Техническата спецификация, предмет на настоящата поръчка 

Участникът трябва да докаже дали тези съоръжения са негова собственост или са 

наети. 

2. Ключови експерти и специалисти 

Участникът трябва да докаже професионалния и технически капацитет на  

ръководния технически персонал, предлаган за изпълнение на договора, както следва: 

- Ръководител на екипа – с висше или средно техническо образование образование по 

специалност „Пътно строителство” или еквивалент; 

 - Технически ръководител – с висше или средно техническо образование образование 

по специалност „Пътно строителство” или еквивалент;  

- Специалист-контрол по качеството с висше или средно техническо образование или  

еквивалент, притежаващ удостоверение /сертификат/ за контрол на качеството или 

еквивалент. 

3. Други изисквания 

Изпълнителят на обществена поръчка трябва да отговаря на изискванията от 

Глава десета от Закона за устройство на територията. 

Участникът следва да притежава Удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя, съответстващо на категорията на строежа или 

по - високи, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете 

строежи.  

4.Гаранционен срок 
Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не 

по – малки от посочените в чл.20, ал.4, т.т.1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба № 2 от 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 

двустранен/тристранен протокол за установяване на изпълнените СМР и годността 

за ползване на строежа. 

5. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта 
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Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с 

протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол 

незабавно се изпраща на Изпълнителя. 

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени 

некачествени материали или оборудване или обзавеждане или некачествено извършени 

работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, 

определен от Възложителя. 

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал 

проявен дефект, до неговото отстранявяне. 

 

 

 

 

Изготвил: ……………………… 

                 /инж. Е. Чакъров/  
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Образец № 1 

ДО 

ОБЩИНА КУБРАТ 

ул. КНЯЗ БОРИС I № 1 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК  

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на 

територията на Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

 

Административни сведения 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН   
(или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен) 
  

Седалище:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя 

необходимият брой полета)
 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

 

Трите имена  

 ЕГН  

 лична карта №  

 адрес  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно (невярното се зачертава) от 

следните лица: 

1. ............................................................... 

2 . ............................................................... 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:   

IBAN:  

BIC:  

Титуляр на сметката:  

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ХАЛИЛОВ, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

„Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на 

територията на Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 
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Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ като 

подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от 

нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай 

че същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила 

на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………… 
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на 

обществената поръчка (в %) 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 

Неразделна част от настоящия документ са: 

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от 

ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за 

регистрация; 

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална 

дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП. 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 
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                             Образец № 2 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ   

 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Подписаният/ата....................................................................................................................... 

                                             (трите имена) 

данни по документ за самоличност .............................................................................. 

                               (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................. 

                                                                      (длъжност) 

на ......................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................ 

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи на общинска пътна 

мрежа и общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

 

                                                               ДЕКЛАРИРАМ: 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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;  

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, 

нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се 

отнася до конкретния участник): 

а) няма 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; 

б) 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, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 

23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

7. Представляваният от мен участник  (вярното се отбелязва):  
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а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно 

националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност 

е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници); 

в) не е преустановил дейността си.  

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд; 

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 

работниците. 

9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане 

на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя 

в 7-дневен срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, 

както и по т. 7, 8 и 9 са:  

 

1..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация 

за обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8 и 9 са:  

1..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

  

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

_____________________  

Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които 

представляват съответния участник според документите му за регистрация. 

Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1. 

 
  Изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 и 5, се прилагат, както следва: 

 1. при събирателно дружество-за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
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 2. при командитно дружество-за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните 

съдружници; 

 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; 

 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; 

 5. при командитно дружество с акции-за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, които 

представляват участника; 

 8. в случаите по т. 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, съответно територията на държавата, в 

която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2. 
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                                                                                                                            Образец № 3 

                                                                     СПИСЪК 

                                                        по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП(18) 

Подписаният/ата....................................................................................................................... 

                                                 (трите имена) 

данни по документ за самоличност .............................................................................. 

                          (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................... 

                                                (длъжност) 

на ..................................................................................................................................., 

                                    (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................. - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и 

общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата 

оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, с предмет сходен или 

еднакъв с предмета на поръчката както следва: 
 

№ Предмет на 

договора за 

строителство 

Дата на 

приключване  

изпълнението на 

строителството 

Лице, за което е изпълнено 

строителството (ако има такова) 

1.      

2.      

    

Дата  ............................/ ............................/ 

.................................................................................. 

Име и 

фамили

я 

.....................................................................................................................................

..... 

Подпис 

(и 

печат)  

.....................................................................................................................................

...... 

    

_____________________  
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Образец № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП(15) 

 

Подписаният/ата ......................................................................................................... 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност 

....................................................................................................................................  

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ...................................................................................................... 

(длъжност) 

на ................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни 

работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията на 

Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 

24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 

2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 

  

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат(16) 

 

......................................................................................................... 

  

_____________________  

(15) Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1. 

(16) Декларацията се подписва от законния представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице, което подава офертата. 
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                                                                                                                             Образец № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител(17) 

Подписаният ....................................................................................................................... 

                                            (трите имена) 

данни по документ за самоличност 

................................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 

.......................................................................................................................... 

(длъжност) 

на 

................................................................................................................................................. 

(наименование на подизпълнителя) 

  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен 

търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):  

.................................................................. 

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..................................... 

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи на общинска 

пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по 

две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

....................................................................................................................................................  

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще 

бъдат изпълнени от подизпълнителя) 

....................................................................................................................................................  

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 

участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да 

представим самостоятелна оферта. 

  

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

  

  

_____________________  

(17) Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще 

ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в 

случай че са повече от един. 
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           Образец № 6 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП (27) 

 

Подписаният/ата ................................................................................................................, 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност 

........................................................................................................................................, 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ......................................................................................................... 

(длъжност) 

на ........................................................................, 

                         (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и 

общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части 

от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за 

конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се 

подчертава). 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 

предвидените от закона случаи. 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

_____________________  

(27) Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като 

същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за 

това. Декларацията се прилага в Плик № 2. 
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 Образец № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 3, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И 

ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В 

ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С 

ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ 
 

Долуподписаният/-та __________________________________________ 

(трите имена) 

ЕГН ___________, ЛК № _________, издадена на ___________г. от ________________, 

с постоянен адрес: ___________________________________, вкачеството си на 

_________________ на______________________________- участник/ 

подизпълнител(ненужното се зачертава)чрез публична покана за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и 

общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 За представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) 

  не е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС; 

 е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, поради наличие на 

обстоятелствата по чл. 4, т. .......... от ЗИФОДРЮПДРС. 

   /невярното се зачертава/ 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване 

на неверни данни. 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 

Забележки: 

1. По смисъла на§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС "дружество" е всяко 

юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, 

получаваща статута си от законодателствотона държавата, в която е 

регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация 

или друг подобен критерий. 

Декларацията се попълва за всеки участник/подизпълнител/член на обединение, 

което не е юридическо лице. Достатъчно е подаването на декларация от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник/ 

подизпълнител/член на обединение. 
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Образец № 8 

 

 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

 
Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ...................., 

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., 

област......................., ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ...................................................., 

 

в качеството си на ............................................................................................................... 

(длъжност) 

на .........................................................................................................................................., 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Разполагам със следното  техническо оборудване  за изпълнение на обществената поръчка  

 

№ 

по 

ред 

Наименование / Вид 

на машината или техническото оборудване 

(ДК № и инвентарен номер) 

Технически характеристики на 

машината или техническото оборудване  

Основание за ползване от участника 

(собственост, наем, лизинг, 

предварителен договор или друго 

основание, конкретизирано от участника) 

1 2 3 4 
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Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 
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Образец № 9 

 

 

 

СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ТЕЗИ, 

ОТГОВАРЯЩИ ЗА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО 

 

 

Подписаният/ата          

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

в качеството си на          

(длъжност) 

на участник:           

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд., 

телефон, факс, e-mail) 

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет 

„Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на 

територията на Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на 

разположение следните ключови експерти съгласно изискванията на Възложителя: 

 

1. За Ръководител на екипа е определен: 

......................................................................................................................................... 
(трите имена на лицето, определено за ръководител на екипа) 

 

Професионална квалификация диплома  

  

 

         2. За Технически ръководител е определен: 

........................................................................................................................................

. 
(трите имена на лицето, определено за технически ръководител) 

 

Професионална квалификация диплома  

  

 

3. За Специалист-контрол по качеството е определен: 

........................................................................................................................................

. 
(трите имена на лицето, определено за специалист контрол по качеството) 

 

Професионална квалификация диплома 

  

 

         

За всеки от предложените експерти прилагаме копие на диплома, както и 

Декларация за разположение по образец.  
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Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 
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Образец № 9.1 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Подписаният/ата          

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

в качеството си на          

(длъжност, която ще изпълнява дадения експерт) 

на участник:           
(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд., телефон, факс, e-

mail) 

Във връзка с подадена от участника оферта за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична 

мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

1. че съм на разположение да поема работата изключително по този проект за 

времетраенето му, както изискват отговорностите ми. 

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката 

(като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и 

ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката 

– до приемането й от възложителя. 

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия 

участник за качественото изработване на предмета на поръчката. 

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми 

са верни. 

5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, 

може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме 

наемат. 

 

 

Дата: __________  г.    Подпис на експерта: _____________ 
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Образец № 10 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 за обособена позиция № ………. 

 

от .......................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................ 
(наименование на участника) 

 

и подписано от .................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................ 
(трите имена и ЕГН) 

 

в качеството му на .............................................................................................................. 
(на длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на 

обществената поръчка с предмет „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и 

общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ както 

следва: 

 

С настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за 

изпълнение на обществената поръчка, в т.ч: 

1. Срок на изпълнение 
 

 Срокът за изпълнение на поръчка е 60   (шестдесет) календарни дни. 

  

 2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и 

съоръжения на строителния обект. 
               

Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи и съоръжения на строителния обект , а именно: 

Гаранционен срок за машинно изкърпване на повредени площи и деформации 

в настилката - ….(……) година. 

Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес - ….. (…….) години. 

Гаранционен срок за ръчни кърпежи - ….. (………) месеца. 

Гаранционен срок за ……………………………………………………. 

 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 

недостатъци, появили се в гаранционния срок на СМР.  

 

3. Срок на валидност на офертата - 180 календарни дни от крайния срок за 

получаване на оферти. 

4. Организация и изпълнение 
Изпълнението на обществената поръчка ще извършим при спазване на 

приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Технически правила 
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и изисквания за поддържане на пътищата” на Национална агенция „Пътна 

инфраструктура” от 2009 г., „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна 

инфраструктура” от 2014 г. и други. 

Обществената поръчка ще изпълним с екип от технически лица за 

осигуряване на техническото ръководство, включително за осигуряване на контрола 

на качеството, с необходимата квалификация и професионален опит. 

При изпълнение предмета на обществената поръчка ще използваме машини и 

техническо оборудване, включително за изпитване и изследване, с което ще се 

осигурява контрол на качеството на изпълнените видове работи, включително 

Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните 

лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта. 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /ако е приложимо/ 

 

 

 

 

 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 
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         Образец № 11 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за обособена позиция № ……. 

 

от .......................................................................................................................................... 
 (наименование на участника) 

и подписано от .................................................................................................................... 
 (трите имена и ЕГН) 

в качеството му на .............................................................................................................. 
(на длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 

Вас обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и 

общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ 

Предлагаме обща цена за Обособена позиция № …….: 
 

 

…………. /………….........../ лева без ДДС 

и …….. /………………../ лева с ДДС 

 

 Часова ставка –                                          ........ лв. / час; 

 Допълнителни разходи върху труда -                ........ %; 

 Допълнителни разходи върху механизацията - ........ %; 

 Доставно – складови разходи -                        ........... %; 

 Печалба –                                                                  ....%; 

Ценовите показатели при формиране на единичните цени за отделните видове 

работи са неразделна част от нашето ценово предложение. 

            Цената е формирана въз основа на приложена към настоящата ценова оферта 

количествено-стойностна  сметка. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват. Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи за качествено 

извършване на дейностите по обществената поръчка в описания вид и обхват 

съгласно тръжната документация. 

Приложение:  

1. КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА/КСС/ (на хартиен и 

електронен носител) и анализи на единичните цени на електронен 

носител. 

 
Забележка: Цените да се посочат с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 

Дата ............................/ ............................/ ..................................................................... 

Име и 

фамили

я 

.....................................................................................................................................

..... 

Подпис 

(и 

печат) 

.....................................................................................................................................

...... 
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Образец № 12 

До  

Община Кубрат 

ул. „Княз Борис I” № 1  

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
№ .............. 

/за участие в процедура по ЗОП/ 

Банка ..................................., със седалище и адрес на управление: гр. ........................, 

ул. ................................................, представлявана от ......................................................, 

Изпълнителен Директор, притежаващ л.к......................., издадена на ......................... от 

............................, е  уведомена, че нашият клиент - “............./участника в 

процедурата/..............“, със седалище и адрес на управление гр. .............................., ул. 

...................................., ЕИК: ......................., представлявано от 

..............................................., ЕГН ..........................., участва в открит конкурс по 

НВМОП с предмет -  „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска 

улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ за 

обособена позиция № …… 

 Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Участникът трябва да представи в 

офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за 

сума в размер на ……………../……………………/ лв. 

С оглед изложеното, Ние Банка.............................................................., гр. 

..........................., с настоящото се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим 

по посочена от Вас банкова сметка, сумата от …………../……………../ лв., при Ваше 

първо писмено искане, деклариращо че Участникът в процедурата и наш 

клиент...................................................................... 

1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите или 

2. е определен за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи 

договор за обществена поръчка. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено  от 

обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 

автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от 

какъвто и да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и 

подпечатано писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за 

упражняване правата по банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за 

участие. 

Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. година и е валидна 

до ………………..[дата - 180 дни след срока за представяне на оферти] година. 

Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни 

бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата. След този 

ден и час действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо 

от това дали настоящият документ ни е върнат или не.  

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако 

получим обратно оригинала. 

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. 

Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за 

решаване от българските съдилища. 

 

    Изпълнителен Директор: ............................................ 

          /име и фамилия/ 
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Образец № 13 

 

До  

Община Кубрат 

ул. „Княз Борис I” № 1  
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

№ .............. 

/за изпълнение/ 

 

Банка ..................................., със седалище и адрес на управление: гр. ........................, ул. 

................................................, представлявана от ......................................................, 

Изпълнителен Директор, притежаващ л.к......................., издадена на ......................... от 

............................, е  уведомена, че нашият клиент - “.........................................“, със седалище и 

адрес на управление гр. .............................., ул. ...................................., ЕИК: ......................., 

представлявано от ..............................................., ЕГН ..........................., е определен за 

Изпълнител в открита процедура по ЗОП с предмет „Ремонтни работи на общинска 

пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по 

две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“ за 

обособена позиция № …… 
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки, определеният за Изпълнител участник при подписване на 

Договора, трябва да представи на Възложителя банкова гаранция за изпълнение, открита във 

Ваша полза, за сума в размер на ……...... /......................./ лв, с която гарантира изпълнението 

на задълженията си съобразно разпоредбите на Договора и на българското законодателство. 

С оглед изложеното, Ние Банка.............................................................., гр. 

..........................., с настоящото се задължаваме неотменимо и безусловно да заплатим по 

посочена от Вас банкова сметка, сумата от ................... /....................../ лв, при Ваше първо 

писмено искане, деклариращо че Изпълнителят и наш клиент 

...................................................................... не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено посредством 

централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 

автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Плащането ще бъде извършено без възражения  или съдебни процедури от какъвто и 

да било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено 

искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по 

банковата  гаранция, съгласно ЗОП или документацията за участие. 

 Настоящата гаранция влиза в сила от .................................. Срокът на валидност 

на банковата гаранция е до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокола с 

възложителя, с който се приема окончателното изпълнение на договора, ако е 

посочено, че изпълнението е точно, качествено и отговаря на изискванията на 

възложителя. 
Вашето писмено искане за плащане, заедно с Вашето потвърждение, следва да ни 

бъдат представени най-късно до ………………. часа на посочената дата. След този ден и час 

действието на настоящата гаранция автоматично се прекратява, независимо от това дали 

настоящият документ ни е върнат или не.  

Гаранцията може да бъде освободена и преди горепосочената дата, ако получим 

обратно оригинала.  

По отношение на тази гаранция се прилага българското законодателство. Всички 

спорове, произтичащи от или във връзка с настоящата гаранция се отнасят за решаване от 

българските съдилища. 

     

 

Изпълнителен Директор: ............................................ 

          /име и фамилия/ 
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         Образец № 14 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

Долуподписаният/ата: ...........................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

EГН ..............................., постоянен адрес..........................................................................,  

..................................................................................................................................................,  

гражданство ..................................., документ за самоличност............................................,  

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на............................................,  

...................................................................................................................................................,  

вписано в регистъра при .........................................................................................................  

Декларирам, че действителен собственик* по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона 

за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото 

юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:  

1.................................................................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

EГН ..............................., постоянен адрес ...........................................................................,  

...................................................................................................................................................,  

гражданство ....................................., документ за самоличност...........................................  

2.................................................................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

EГН ..............................., постоянен адрес ...........................................................................,  

...................................................................................................................................................,  

гражданство ....................................., документ за самоличност .........................................  

3.................................................................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

EГН ..............................., постоянен адрес ...........................................................................,  

...................................................................................................................................................,  

гражданство ....................................., документ за самоличност...........................................  

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

  

Дата:                                                                      Декларатор: 
........................                                                                                ……………………….....  

                                                                                                                (подпис)  

*Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:  

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече 

от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга 

подобна структура, или пряко или непряко го контролират;  

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 

25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с 

нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на 

имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;  

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, 

организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на 

имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не 

са определени, но са определяеми по определени признаци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
                                                                                                                                 

 
 

    
№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  

RAZ 2064   /II-49, Кубрат - п.к. Бисерци/ Задруга - 

Горичево - Сеслав / RSE 2170/     

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 432 

2 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за 

връзка с различна ширина м2 4500,00 

3 Профилиране на пътна настилка с плътна асфалтова 

смес  
т. 62,00 

4 Студено фрезоване на деформации на съществуваща 

асфалтобетонова настилка 
м2 690,00 

  

 

    

  

RSE 2170  /III-2102, Борисово -Юпер/ Черешово - 

Граница общ. (Сливо поле - Кубрат) - Сеслав / II - 23/ 

от км. 0+000 до км. 11+100     

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 183 

2 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за 

връзка с различна ширина м2 1900,00 

3 Профилиране на пътна настилка с плътна асфалтова 

смес  
т. 30,00 

4 Студено фрезоване на деформации на съществуваща 

асфалтобетонова настилка 
м2 620,00 

  
 

    

  

RAZ 1063   /II-49, Топчии - Кубрат /Каменово - 

Равно - Граница общ. (Кубрат - Ветово -      / III - 

2003/ от км. 0+000 до км. 5+400 
    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 211 

2 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за 

връзка с различна ширина м2 2200,00 

3 Профилиране на пътна настилка с плътна асфалтова 

смес  
т. 39,00 
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4 Студено фрезоване на деформации на съществуваща 

асфалтобетонова настилка 
м2 746,00 

                                                          

 

  
RAZ 1062   /II-49, Кубрат - Севар - Граница общ. 

(Кубрат - Завет) - Прелез - /III - 4902/ от км. 6+000 

до км.6+280 

    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 69.00 

2 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за 

връзка с различна ширина м2 720.00 

3 

Доставка и полагане на материал за 

основа/трошенокаменна настилка/ с различна ширина 

и дебелина на пласта, включително  изкопаване на 

пътно легло и всички свързани с това разходи 

м3 30.00 

4 
Доставка и полагане  бетонови тръби Ф 500 за 

канавка на черен път с изкоп и насипване и оформяне 

на канавката  

м. 6.00 

5 Профилиране на пътна настилка с плътна асфалтова 

смес  
т. 11.00 

6 Студено фрезоване на деформации на съществуваща 

асфалтобетонова настилка 
м2 93.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
                                                                                                                               

 

с. Беловец 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  

ул. "Иван Вазов": от к-ще с ул."Васил Левски" към к-

ще с ул."Добруджа"- участък от 568 м 
    

1 

Разрохване, профилиране и уплътняване на 

трошенокаменна настилка  
М2 1610.00 

2 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 275 

 

с. Бисерци 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  

ул. "Хан Кубрат": от к-ще с ул."Стара планина" към 

к-ще с ул."Добруджа"-участък от 146 м 
    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 56 

2 Разрохване, профилиране и уплътняване на 

трошенокаменна настилка 

м2 584,00 

  

ул. "Гагарин": от к-ще с ул."Средна гора" до к-ще с 

ул."Бистрица" 
    

2 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 112 

2 Разрохване, профилиране и уплътняване на 

трошенокаменна настилка 

м2 1 173,00 

  

ул. "Гео Милев": от к-ще с ул."Розова долина" до к-

ще с ул."Марица" 
    

3 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 105 

2 Разрохване, профилиране и уплътняване на 

трошенокаменна настилка 

м2 1 101,00 
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с. Божурово 
  

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

ул."Чаталджа": от к-ще с ул."Васил Левски" до к-ще с 

ул."Омуртаг"     

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 

т 146.9 

 

 

 

 

с. Горичево 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  

ул. "Добруджа":  от к-ще с ул."Лудогорие" до к-ще с 

ул."Васил Левски" 
    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 42 

2 Разрохване, профилиране и уплътняване на 

трошенокаменна настилка 

М2 435 

  

ул. "Васил Левски":  от к-ще с ул."Лудогорие" до к-

ще с ул."Добруджа"     

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

м2 48.4 

2 Разрохване, профилиране и уплътняване на 

трошенокаменна настилка 

М2 504 

  

ул. "Хан Аспарух": от к-ще с ул."Лудогорие" към к-

ще с ул."Димитър Димов -участък от 36 м 
    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 24.2 

 

 

с. Задруга 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка Количеств

о 

  

ул. "Марица":  от к-ще с ул."Хан Аспарух" до к-ще с 

ул."Тунджа"     



 

 

63 

 

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 63 

2 Разрохване, профилиране и уплътняване на 

трошенокаменна настилка 

М2 640 

  

ул."Гео Милев":  от к-ще с ул."Дунав" до    к-ще с 

ул."Христо Ботев"     

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 35 

  

ул. "Васил Друмев":  от к-ще с ул."Христо Ботев" 

към к-ще с ул."Хан Аспарух"-участък от 68 м 
    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 39 

 

с. Звънарци 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка Количеств

о 

  

ул. "Надежда": от к-ще с ул."Марица"       до к-ще с 

ул."Гео Милев"     

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 62 

  

ул."Гео Милев":  от к-ще с ул."Надежда" до к-ще с 

ул."Балкан"     

2 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 28 

  

ул. "Шипка" 

    

3 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 71 

 

с. Каменово 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка Количеств

о 

  

ул. "Лудогорие":  от к-ще с ул."Трапезица" към к-ще 

с ул."Космос"-участък от 238 м 
    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 91 

 

с. Медовене 
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№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка Количеств

о 

  ул. "Хан Кубрат"     

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 55.6 

  

ул."Преслав": от к-ще с ул."Лудогорие" към к-ще с 

ул."Хан Кубрат"-участък от 118 м 
    

2 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 36 

 

с. Мъдрево 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  ул. "Дунав"     

1 Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това разходи 

т 228 

2 
Доставка и полагане на материал за 

основа/трошенокаменна настилка/ с различна ширина и 

дебелина на пласта, включително  изкопаване на пътно 

легло и всички свързани с това разходи 

м3 198,00 

 

с.Равно 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  

ул. "Васил Левски": от к-ще с ул."Никола Парапунов" 

към к-ще с ул."Стара планина"-участък от 234 м 
    

1 Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това разходи 

т 137 

 

с. Савин 

  
№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  

ул."Петрохан":  от к-ще с ул."Баба Тонка" до к-ще с 

ул."Св.Св. "Кирил и Методий" 
    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 147 
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с. Севар 

  
Наименование на видовете СМР 

Ед.  

мярка Количество 

ул. "Стара планина": от к-ще с ул."Цар Симеон" към к-ще 

с ул."Мусала"-участък от 198м 
    

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 

т 133 

ул. "Вит"     

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 

т 141 

 

с. Сеслав 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  

ул. "Арда": от к-ще с ул."Чавдар войвода"  до к-ще  с 

ул."Васил Левски" 
    

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 119 

2 

Доставка и полагане на материал за 

основа/трошенокаменна настилка/ с различна ширина 

и дебелина на пласта, включително  изкопаване на 

пътно легло и всички свързани с това разходи 

м3 35,00 

  Всичко за ул."Арда": 

  

ул."Надежда": от к-ще с ул."Васил Левски" до к-ще с 

ул."Трети март"     

3 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 38 

4 

Доставка и полагане на материал за 

основа/трошенокаменна настилка/ с различна ширина 

и дебелина на пласта, включително  изкопаване на 

пътно легло и всички свързани с това разходи 

м3 15,00 

  

ул. "Чавдар войвода": от к-ще с ул."Александър 

Стамболийски" до к-ще  с ул."Арда" 
    

5 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 25 
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ул."Трети март": от к-ще с ул."Арда"            до к-ще  

с ул."Тича"; от к-ще с ул."Надежда" до к-ще с 

ул."Александър Стамболийски 

    

6 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 74 

7 
Доставка и полагане на материал за 

основа/трошенокаменна настилка/ с различна ширина 

и дебелина на пласта, включително  изкопаване на 

пътно легло и всички свързани с това разходи 

м3 29,00 

с. Тертер 

  

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 

Количество 

ул. "Васил Левски":  от к-ще с ул."Александър 

Стамболийски" към к-ще с ул."Тополница"-участък от 160 

м     

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 

т 61 

ул."Пирин": от к-ще с ул."Христо Ботев" към к-ще с 

ул."Хан Аспарух"-участък от 78 м 
    

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 

т 30 

 

с. Точилари 
  

№ 

по 

ред 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

  

ул. "Липите": от к-ще с ул."Васил Левски" до к-ще с 

ул."Теменуга"     

1 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 46 

2 
Доставка и полагане на материал за 

основа/трошенокаменна настилка/ с различна ширина 

и дебелина на пласта, включително  изкопаване на 

пътно легло и всички свързани с това разходи 

м3 36,00 

  

ул. "Теменуга": от к-ще с ул."Липите" до      к-ще с 

ул."Цар Самуил"     

3 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 54 
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4 

Доставка и полагане на материал за 

основа/трошенокаменна настилка/ с различна ширина 

и дебелина на пласта, включително  изкопаване на 

пътно легло и всички свързани с това разходи 

м3 42,00 

  

ул. "Христо Ботев": от к-ще с ул."Цар Самуил" към 

края на регулацията  - участък от 70 м" 
    

5 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 27 

6 
Доставка и полагане на материал за 

основа/трошенокаменна настилка/ с различна ширина 

и дебелина на пласта, включително  изкопаване на 

пътно легло и всички свързани с това разходи 

м3 44,00 

 

с. Юпер 

  № 

по 

ре

д 

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 

Количество 

  

ул. "Вежен": от к-ще с ул."Чая" до      к-ще с ул."Св. 

Св. Кирил и Методий" 

    

1 

Изкърпване на един. дупки и деформации на 

настилката с гореща плътна смес, с дебелина до 4 

см.- ръчно, оформяне, почистване, полагане и 

уплътняване и всички свързани с това разходи 

м2 1,00 

2 

Изкърпване на пропадания и деформации в 

настилката с гореща плътна асфалтова смес, с 

дебелина до 4 см.- машинно, оформяне, почистване, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това 

разходи 

т 20 

3 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 36 

  

ул."Александър Стамболийски": от к-ще с 

ул."Георги Бенковски" до      к-ще с ул."Родопи" 

    

4 

Изкърпване на един. дупки и деформации на 

настилката с гореща плътна смес - с дебелина до 4 

см. ръчно, оформяне, почистване, полагане и 

уплътняване и всички свързани с това разходи 

м2 9,00 
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5 

Изкърпване на пропадания и деформации в 

настилката с гореща плътна асфалтова смес - с 

дебелина до 4 см. машинно, оформяне, почистване, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това 

разходи 

т 12 

6 
Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - 

машинно, включително всички свързани с това 

разходи 

т 60 

гр. Кубрат 
  

Наименование на видовете СМР 
Ед.  

мярка 
Количество 

ул. "Цар Симеон": от к-ще с ул."Цар Иван Асен II" до      

к-ще с ул."Стара планина" 
    

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 

т. 223,00 

Направа на първи (свързващ) битумен разлив за 

връзка с различна ширина м2 2323,00 

ул."Стара планина": от к-ще с ул."Цар Симеон" до  к-ще 

с ул."Н. Й. Вапцаров"     

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 

т. 147,00 

Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина м2 1531,00 

ул."Н. Й. Вапцаров": от к-ще с ул."Цар Освободител"до  

к-ще с ул."Стара планина" и паркинг 
    

Изкърпване на пропадания и деформации в настилката с 

гореща плътна асфалтова смес - с дебелина до 4 см. 

машинно, оформяне, почистване, полагане и уплътняване 

и всички свързани с това разходи 

т 19 

Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина м2 688,00 

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 

т. 66,00 

Профилиране на пътна настилка с асфалтова смес  
т. 32,00 

 

 
  

Участъци от улици допълнително уточнени с 

Възложителя      
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Фрезоване за профилиране 
М2 2200 

Изкърпване на пропадания и деформации в настилката с 

гореща плътна асфалтова смес - с дебелина до 4 см. 

машинно, оформяне, почистване, полагане и уплътняване 

и всички свързани с това разходи 

т 120,00 

Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина м2 3800 

Полагане на асфалтобетон плътна смес 4 см. - машинно, 

включително всички свързани с това разходи 
т. 365 
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                 Проект на договор! 

ДОГОВОР  

                                              № …………./……………..2015 г. 

 

Днес, ...…………...... 2015  г., в гр.Кубрат, между Община Кубрат, ул. „Княз 

Борис І” №1, представлявана от Ремзи Халилов Юсеинов - Кмет на община Кубрат и 

Йонка Димитрова Петрова - Главен счетоводител, БУЛСТАТ   000505846,  наричана 

за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  и  

........................................................................, представлявано  от ......................................., 

със седалище и  адрес на управление: гр......................., ул. ..............................................., 

ЕИК…………, наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

              в изпълнение на Решение за класиране № ............../.............2015г. на Кмета на 

Община Кубрат /Процедурата е открита с Решение №............../...............2015г./ и на 

основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, се подписа настоящия договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се 

задължава да извърши дейностите по настоящият договор с предмет „Ремонтни 

работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията на 

Община Кубрат по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; 

Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“, 

Обособена позиция ....................................................... в съответствие с изискванията 

на тръжната документация и Приложенията към настоящия договор, представляващи 

неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка 

нужните проби.   

(2) Отделните видове работи ще се извършват по график, изготвен от 

Изпълнителя и одобрен от Възложителя. 

 

ІІ. СРОКОВЕ 

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на договорените видове работи е 60 

(шестдесет) календарни дни, считано от   датата определена във възлагателно писмо 

от страна на Възложителя за започване на дейностите, предмет на договора. 

(2) За край на изпълнението се счита, окончателното предаване на обекта на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на Окончателен Приемно предавателен протокол 

/Акт Образец 19/ за приемане на извършените работи подлежащи на заплащане и 

разрешаване ползването на обектите. 

 (3) При спиране на строително-монтажните и строително-ремонтните работи 

по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се 

удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.  

 

IІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. (1) Цената на този договор е .................... (...............................................) 

лева без ДДС, ........................... (........................................) лева с ДДС, съобразно 

представеното ценово предложение на Изпълнителя. Така определената цена е 

окончателна, приета е от страните и не подлежи на увеличение. 

(2) Плащането на цената се извършва периодично след представяне на 

измервателни протоколи от място за доказване на количествата на извършените СМР, 

приети от инвеститорския контрол на Община Кубрат и нормативно определените 

документи доказващи качеството на вложените материали в съответствие с 
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Техническите спецификации. За заплащане на приетите количества СМР се съставя 

примно предавателен протокол /Акт образец №19/ и фактура.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със 

Закона за счетоводството и ЗДДС (когато Изпълнителят е данъчно задължено лице по 

този закон). 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури 

номера на настоящия договор и наименованието на поръчката. 

(5) Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по 

банковата сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  посочена в представените от него фактури. 

 (6) Възложителят си запазва правото да променя и заменя количествата и 

видове работи включени в количествено - стойностната сметка съгласно реалните 

нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и съобразно предвидените 

средства. Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за 

промяна на единичната и цена. За непредвидените работи по КСС, единичната цена се 

калкулира с параметрите на ценообразуване от офертата на Изпълнителя. 

 (7) Цената по ал. 1 е за цялостно извършване на дейностите по договора, 

включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, 

механизация, енергия, опазване и други подобни. 

 

ІV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл. 4. (1) Приемането на извършената работа се извършва с двустранно 

подписан Приемно предавателен протокол, съставен на база измервателни протоколи 

от място с доказани  количества на извършените видове работи, и представяне на 

сертификати за качество на материалите.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни видове 

работи, ако открие съществени недостатъци. 

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. До 

тяхното отстраняване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи плащането на дължимата 

сума. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните и 

строително-ремонтните работи с грижата на добър стопанин, като спазва 

предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, 

техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строително-монтажните и 

строително-ремонтните работи висококачествени материали и строителни изделия, 

както и да извършва качествено СМР и СРР. Материалите се доставят със сертификат 

за качество и сертификат за произход. 

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, 

необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при 

извършването на СМР и СРР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в 

техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на 

нормативните актове. 

(5)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани 

със строително-монтажните и строително-ремонтните работи, включително относно 

опазването на околната среда и безопасността на строителните работи. 

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и 

поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата 

лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да възстанови ва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

възникнали проблеми при изпълнение на поръчката и за предприетите мерки за 

тяхното разрешаване. 

(8)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по 

изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 3 (три) години след 

датата на приключването на дейностите по настоящия договор. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия на застраховки „Професионална отговорност”, съгласно 

чл.171, ал.1 от ЗУТ и „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука". Същият 

носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите 

служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.  

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва или да осигурява 

необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и 

безопасно изпълнение на всички дейности на обекта. 

Чл.6. (1) При изпълнение на възложените СМР и СРР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава: 

 1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по 

техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване 

на околната среда и безопасност на движението.  

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за 

нормална работа на обекта  

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за 

изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.  

4. Да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта.  

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-

монтажните и строително-ремонтните работи, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички 

некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните и строително-

ремонтните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР и СРР. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя своевременно по време на 

изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на 

строително-монтажните и строително-ремонтните работи. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и приложи схеми на 

организация на движението, съгласувани с РУП Кубрат за отделните участъци от 

уличната или пътната мрежа за изпълнение на предвидените ремонтни дейности.   

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си да 

работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно 

компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта. 

(6) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция под формата на парична сума или неотменима и 

безусловна банкова гаранция за добро и качествено изпълнение на работите в размер 

на 2 % от договорната цена, с възможност да се усвои изцяло или на части в 

зависимост от претендираното. Гаранцията трябва да съдържа задължение за Банката 

гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено поискване от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от 

задълженията си по договора в съответствие с уговореното. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поема разходите по оформянето и поддържането на указаната гаранция.  

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на извършената работа. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение 

съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия договор. 
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изпълнените и приети видове СМР и СРР, за които има издадена фактура, съгласно 

условията на настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на 

строително-монтажните и строително-ремонтните работи наличната и необходима, 

свързана с възложените СМР и СРР. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка лице, кото ще 

осъществява функцията на инвеститорския контрол.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на 

договорените СМР и СРР, като своевременно решава всички технически проблеми, 

възникнали в процеса на работата. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или упълномощени от него физически или 

юридически лица имат право по всяко време на строително-монтажните и 

строително-ремонтните работи да посещават обекта или да извършват проверка 

относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите 

параметри на възложената по договора работа, без да нарушава оперативната му 

самостоятелност.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не участва в трудово-правни и други спорове между 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал, както и подизпълнителите, които е наел. 

(7) Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните и 

строително-ремонтните работи се осъществява от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от негов 

представител. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на СМР и СРР при 

непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнителни 

строителни работи в процеса на изпълнението. 

 

VІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА 

Чл.8. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършени 

строително-монтажни и строително-ремонтни работи, конструкции, материали, 

строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната 

площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР и 

СРР. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече 

приетите СМР и СРР, освен ако погиването или повреждането е по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на 

дължимата грижа. 

 

VІІІ. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционен срок за изпълнените видове 

СМР и СРР, съгласно чл.20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парична 

сума или банкова гаранция, съгласно условията на договора. 

(3) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 30 

/тридесет/ дни след подписване на протокола с възложителя, с който се приема 

окончателното изпълнение на договора, ако е посочено, че изпълнението е точно, 

качествено и отговаря на изискванията на възложителя. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 2 без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 
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(5) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в 

гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР и СРР. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните 

недостатъци. 

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поправката или разрушаването 

на некачествените СМР и СРР, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи 

отстраняването на дефекта от друго  лице, като ангажира гаранционната отговорност 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и 

обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение. 

(8) При неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

отстраняване на недостатъци и/или повреди; не отстраняване на явни недостатъци 

и/или липси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за добро 

изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 

За целта след писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или 

липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите. В случай, 

че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или 

липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от 

писменото искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, 

ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен 

за решаване от компетентен съд по реда на ГПК. Гаранцията се задържа до 

окончателното решаване на спора. 

 

ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.10. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изпълнение на всички задължения на страните. 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да 

се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се 

прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на 

договора. 

(3) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на 

възложената работа  с повече от   30 (тридесет) дни или няма да извърши СМР и СРР 

по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 

договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само 

стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат 

полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за 

обезщетение. 

(4) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

 

Х. НЕУСТОЙКИ 

Чл.11. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия 

договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 

% от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет 
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процента). Забавата се установява с протокол подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

лицето упражняващо техническо ръководство на обекта. 

(2) При виновно некачествено извършване на СМР и СРР, освен задължението 

за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на  10 

% ( десет процента) от стойността на некачествено извършените СМР. 

(3) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други 

възможности, предоставени му от закона. 

(4) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР и СРР или в 

гаранционния срок по чл. 9, ал.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в 

договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер 

на разноските за отстраняване на недостатъците. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право, без това да му отнема правото по друг начин 

на обезщетяване, да се удовлетворява от банкова гаранция за добро изпълнение  във 

всички случаи, описани в Договора и свързани с неустойки и санкции към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неоснователно забави плащането на дължимата 

сума срещу извършени работи, той дължи  неустойка в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

размер на законната лихва върху неизплатените суми. 

 

ХІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл.12. (1) При изпълнението предмета на настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва следните подизпълнители:  

1. Подизпълнител:………………………………, ЕИК: …….….…………....,  

седалище и адрес на 

управление:…………………………………………………….., тел./факс 

.........................., представлявано от ………………………..……………  

Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: 

………………………………………………………………………..……………………… 

Дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези 

работи: ……% (словом: ………………………………………...……….. процента).  

2. …............................ 

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, с 

изключение на случаите по 45а, ал. 5 от ЗОП. 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от 

сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 

реда на чл. 12, ал. 3 от договора. 

 

ХІІ. ЗАСТРАХОВКИ 

Чл. 13. При подписване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя валидна 

полица за задължителна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 

от Закон за устройство на територията. 
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ХІІІ.   СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА.  

Чл. 14. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на 

задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за 

времетраенето на Непредвиденото обстоятелство. 

(2) Срокът за изпълнение на задължението (конкретната работа) се продължава 

съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото 

обстоятелство. 

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по Договора поради 

Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност. 

(4) Настъпването на Непредвидено обстоятелство не освобождава Страните от 

изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 

събитието.  

(5) Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в 3-

дневен срок от настъпването, респ. от узнаване на събитието, писмено да извести 

другата страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа 

информация за: 

а/ очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху изпълнение 

на работите по Договора, както и  

б/ предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова 

събитие, респ. обстоятелство, 

в/ предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото 

обстоятелство и  

г/ евентуалните последствия от него за изпълнението на Договора. 

(6) В случай, че страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство, не 

изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и 

няма право да иска удължаване на сроковете, предвидени за извършване на 

съответната работа. 

(7) Удостоверяването на възникнало Непредвидено обстоятелство се извършва 

със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата 

(БТПП). 

Чл. 15. (1) От датата на настъпването на Непредвиденото обстоятелство до 

датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички 

необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото 

обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по Договора, които не 

са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство. 

(2) Доколкото Непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви 

съответните претенции по застрахователната полица. 

Чл. 16. (1) Страните могат да изменят Договора по изключение: 

1. когато в резултат на Непредвидено обстоятелство се налага промяна в 

сроковете за изпълнение на работите по Месечните, Допълнителните и Извънредните 

задания; 

2. при Непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на 

договора, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението 

на договорените условия; 

3. при намаляване на единичните цени за изпълнение на Договора в интерес на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително 

споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора. 
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ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.17. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл.18. Нито една от страните няма право да прехвърля права и задължения, 

произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите на чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

Чл.19. При преобразуване на изпълнителя в съответствие със 

законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор 

за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за 

продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, 

за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно 

критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в 

договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на 

първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия 

изпълнител - правоприемник. 

Чл.20. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите действащи 

нормативни актове. 

 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Количествено-стойностна сметка /Приложение № ……./; 

2. Техническа спецификация /Приложение № 2/; 

3. Техническо предложение – Образец – Приложение №3. 

4. Ценова оферта – Образец - Приложение № 4. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ     

.............................................                                               ………………………….. 

       /Р. Халилов/               /......................................./   

 

Гл. счетоводител: 

………………………   

       /Й. Петрова/ 

 


