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ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

гр. Ботевград, Софийска област, пл. „Освобождение“ № 13 

тел.: (0723) 66608, факс: (0723) 66635 

URL: https://goo.gl/7tiUxm 

 

ОДОБРЯВАМ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п) 

       Борис Борисов 

Зам. - кмет на Община Ботевград 

/Упълномощено лице съгл. Заповед № ОА-1/03.01.2017г./ 

 

УКАЗАНИЯ  И  ИНФОРМАЦИЯ 

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 

3, т. 2 от  Закона за обществените поръчки с предмет: 

 

„Изпълнение на независим финансов одит по проекти на Община Ботевград по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с бенефициент Община 

Ботевград” с осем обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на 

Община Ботевград“ 

Обособена позиция 2: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната 

инфраструктура на гр. Ботевград“ 

Обособена позиция 3: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Ботевград“ 

Обособена позиция 4: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната 

инфраструктура на гр. Ботевград” 

Обособена позиция 5: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 1“ 

Обособена позиция 6: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 2“ 
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Обособена позиция 7: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 3“ 

Обособена позиция 8:  „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради гр. Ботевград – етап 4“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Ботевград, 2017 г. 
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Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, изх. 

№C-13/22.08.2017 г. на Възложителя. 

 

Публикуване на Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 

от ЗОП, изх.№C-13/22.08.2017г. на Възложителя в Профила на купувача на Община 

Ботевград. 

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП* 

 

Публикуване на Информацията за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП в Регистъра за обществени 

поръчки под номер: ID9067564 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

     * Приложени като отделни файлове 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 

 

I. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА 

1.1. Обща информация 

1.2. Tехнически спецификации; 

1.3. Критерий за възлагане на поръчката; 

1.4. Минимални изисквания към участниците, изисквания към офертата и друга 

информация; 

II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ. 

     1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугите (Образец № 

2); 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3); 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП (Образец № 4); 

5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор  (Образец № 5); 

6. Декларация за срока на валидност на офертата  (Образец № 6); 

7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП  (Образец № 7); 

8. Декларация по 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 (Образец № 8); 

9. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 9); 

10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

(Образец № 10); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по 101, ал.11 от ЗОП 

(Образец № 11); 

12. Ценово предложение  (Образец № 12); 

     12. Други документи, съгласно изискванията на Възложителя; 

 (посочват се конкретно представените от участника документи) 

     13. Проект на договор (Образец № 13). 
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I. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА 

1.1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Обект на настоящата обществена поръчка е: "предоставянето на услуги", съгл. чл. 3, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на независим финансов 

одит по проекти на Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 с бенефициент Община Ботевград” с осем обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на 

Община Ботевград“ 

Обособена позиция 2: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура 

на гр. Ботевград“ 

Обособена позиция 3: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Ботевград“ 

Обособена позиция 4: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната 

инфраструктура на гр. Ботевград” 

Обособена позиция 5: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 1“ 

Обособена позиция 6: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 2“ 

Обособена позиция 7: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 3“ 

Обособена позиция 8:  „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради гр. 

Ботевград – етап 4“ 

Община Ботевград се нуждае от услуги - изпълнение на независим финансов 

одит по следните проекти, по които Община Ботевград е бенефициент: 

1. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда 

на Община Ботевград“ 

2. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната 

инфраструктура на гр. Ботевград“ 

3. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Ботевград“ 
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4. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната 

инфраструктура на гр. Ботевград” 

5. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 1“ 

6. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 2“ 

7. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 3“ 

8. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради гр. Ботевград – етап 4“ 

Общата прогнозна (максимална) стойност на поръчката възлиза на 42 700.00 

(четиридесет и две хиляди и седемстотин) лева без ДДС. Прогнозната стойност по 

обособени позиции е както следва: 

Обособена позиция 1: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на 

Община Ботевград“ – 6 800.00 (шест хиляди и осемстотин) лева без ДДС. 

Обособена позиция 2: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура 

на гр. Ботевград“ - 5 000.00 (пет хиляди) лева без ДДС. 

Обособена позиция 3: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Ботевград“ - 10 000.00 (десет хиляди) лева без ДДС. 

Обособена позиция 4: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната 

инфраструктура на гр. Ботевград” - 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

Обособена позиция 5: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 1“ - 6 400.00 (шест хиляди и четиристотин) лева без ДДС. 

Обособена позиция 6: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 2“ - 4 000.00 (четири хиляди) лева без ДДС. 

Обособена позиция 7: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 3“- 4 000.00 (четири хиляди) лева без ДДС. 

Обособена позиция 8:  „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради гр. 

Ботевград – етап 4“ - 4 000.00 (четири хиляди) лева без ДДС. 

Вид на обществената поръчка: Във връзка със стойностни прагове по чл. 20, ал. 3, т. 2 

от ЗОП реда за възлагане, който възложителя прилага е чрез събиране на оферти с 

обява с прилагане на разпоредбите на чл. 186 и следващите от ЗОП. 

Срокът за изпълнение на услугите по поръчката по обособените позиции са както 

следа:  
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Обособена позиция 1: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на 

Община Ботевград“ – в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на 

възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 10.04.2019 г. 

Обособена позиция 2: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура 

на гр. Ботевград“ – в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на 

възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 25.03.2019 г. 

Обособена позиция 3: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Ботевград“ – в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на 

получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 18.03.2019 г. 

Обособена позиция 4: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната 

инфраструктура на гр. Ботевград” - в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на 

получаване на възлагателно писмо, но не по-късно от 15.09.2018 г. 

Обособена позиция 5: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 1“ – в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на 

възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 28.02.2019 г. 

Обособена позиция 6: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 2“ - в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на 

възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 08.05.2019 г. 

Обособена позиция 7: „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 3“- в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на 

възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 08.05.2019 г. 

Обособена позиция 8:  „Изпълнение на независим финансов одит по проект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради гр. 

Ботевград – етап 4“ - в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на 

възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 30.04.2019 г. 

 

ВАЖНО! В случай, че по проектите на Община Ботевград сроковете за изпълнение 

бъдат изменени от Управляващия орган, то крайните срокове за изпълнение на всеки 

проект следа да се считат като крайни срокове за изпълнение на услугата. 

 

Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите следва да бъде не 

по-малък от 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за представяне на офертите. 

Място на изпълнение на услугите: Община Ботевград, гр. Ботевград, област 

Софийска и офисите на изпълнителя. 

Начин на плащане за всеки договор по всяка обособена позиция:  



   

8 
 

Окончателно плащане - в размер на общо определеното възнаграждение по смисъла 

на подписания договор за възлагане на обществена поръчка, без ДДС, в срок до 30 

календарни дни след предаване на доклад за фактически констатации окончателния 

финансов доклад по проекта на Възложителя, представяне на оригинална фактура или 

друг разходооправдателен документ и приемане на услугите по договора с приемо-

предавателен протокол от страна на Възложителя. 

 

Комуникация между Възложителя и Изпълнителя 

Възложителят и Изпълнителят ще определят свой/и упълномощен/и представител/и по 

договора за изпълнението, както и за оперативен контакт с Изпълнителя. Възложителят 

и Изпълнителят посочват конкретни телефонни номера - фиксиран и/или мобилен, 

както и електронен адрес, които ще се ползват за комуникация по между им. 

 

1.3.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

Настоящата обществена поръчка се финансира по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 - 2020, процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.  

В периода 01.02.2016 – 31.05.2016 г. Община Ботевград подаде осем проектни 

предложения по посочената процедура за финансиране. 

В периода до 15 март 2016 Община Ботевград, в качеството си на бенефициент, 

подаде четири проектни предложения, които бяха одобрени и получиха следното 

финансиране: 

№ Наименование на 

проектното предложение 

Стойност 

на 

безвъзмездн

ата помощ 

по проекта 

Номер и дата 

на сключване 

на 

администрати

вния договор  

Крайна дата за 

изпълнение на 

административн

ия договор 

1 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сграда от държавната 

инфраструктура на гр. 

Ботевград” 

352 387,50 РД-02-37-

95/16.09.2016 

15.09.2018 

2 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сграда от културната 

инфраструктура на гр. 

Ботевград“ 

1 197 910,21 РД-02-37-

139/26.09.2016 

25.03.2019 

3 „Въвеждане на мерки за 1 382 599,58 РД-02-37- 18.03.2019 
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енергийна ефективност в 

сгради от образователната 

инфраструктура на гр. 

Ботевград“ 

118/19.09.2016 

4 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 

1“ 

806 796,71 РД-02-37-

45/1.09.2016 

28.02.2019 

 

В периода до 31 май 2016 г. Община Ботевград, в качеството си на бенефициент, 

подаде четири проектни предложения, които бяха одобрени и получиха следното 

финансиране: 

№ Наименование на 

проектното предложение 

Стойност 

на 

безвъзмездн

ата помощ 

по проекта 

Дата на 

сключване на 

администрати

вния договор  

Крайна дата за 

изпълнение на 

административн

ия договор 

1 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

административната сграда на 

Община Ботевград“ 

1 755 388,08 РД-02-37-

182/11.10.2016 

10.04.2019 

2  „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 

2“ 

1 389 063,19 РД-02-37-

250/09.11.2016 

08.05.2019 

3  „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 

3“ 

1 518 915,66 РД-02-37-

249/09.11.2016 

08.05.2019 

4  „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради гр. Ботевград – етап 

4“ 

1 057 537,80 РД-02-37-

236/01.11.2016 

30.04.2019 

 

Чрез изпълнението на проектите Община Ботевград ще подобри енергийната 

ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в гр. Ботевград.  
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II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НАСТОЯЩАТА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

1. Предмет на настоящата обществена поръчка  

В качеството си на бенефициент Община Ботевград ще получи възстановяване на 

средства за окончателно плащане след представяне окончателен технически отчет и 

окончателен финансов отчет и доклад за фактически констатации, изготвен от 

квалифициран одитор, физическо или юридическо лице. За да осигури изпълнението по 

това условие Възложителят има нужда от изпълнител, който да извърши независим 

финансов одит на проектите на Община Ботевград, финансирани със средства от 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, в рамките на предвиденият 

гарантиран бюджет за извършване на одит, в срока на договорите по настоящата 

обществена поръчка.  

 

2. Цели  

 Основната цел на извършения одит е да се формират констатации 

(потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финалния 

финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими.  

Чрез възлагане на услугите по одит на проектите на външен изпълнител, Община 

Ботевград цели да постигне най-малко следното:  

 Привличане на изпълнител, който притежава необходимата компетентност за 

изпълнение на независим финансов одит на проекти съгласно изискванията на 

Закона за независимия финансов одит, изискванията на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014 - 2020;  

 Изпълнение на изискванията по чл. 25, ал. 1 от административните договори, 

сключени между Община Ботевград и Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за финансиране на проекти по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014 - 2020;  

 Гарантиране заносъобразност при отчитане на средствата в рамките на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, при спазване на 

ЗУСЕСИФ, действаща нормативната уредба и изискванията на оперативната 

програма.  

 

3. Приложима нормативна уредба  

При изпълнение на дейността одиторът следва да направи проверка дали направените 

разходи от Възложителя отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба 

в страната, в това число:  

Действащо законодателство в Република България: 

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни - актове по 

неговото прилагане; 

- Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни - актове по 

неговото прилагане; 
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- Законодателство, свързано с данъци и осигуровки; 

- Търговски закон; 

- Закон за държавните помощи и правилник за прилагане на Закона за държавни 

помощи 

- Закон за управление на средствата от ЕСИФ; 

- Закон за публични финанси; 

- Закон за публично-частното партньорство; 

- Закон за общинската собственост; 

- Други. 

 

• Указания, насоки и други материали на национално ниво: 

- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; 

- Насоки за кандидатстване по Процедура „Енергийна ефективност в периферните 

райони“ по пълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“; 

- Пакет документи, свързани с проектното предложение по схемата; 

- Методически указания на УО и други компетентни институции, имащи 

отношение към процеса на управление на проектите; 

- ПМС № 107/ 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд 

за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на 

Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-

2020 г.; 

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ  ЮЛИ 2016 Г. за приемане на национални 

правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за 

финансовата рамка 2014 – 2020 г; 

- Указание на министъра на финансите № НФ-5/28.07.2014 г. за третиране на 

данъка върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по 

оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г; 

- Указания на Министерство на финансите ДНФ № 1/01.07.2014 г. относно 

условията и реда за изплащане на финансовата помощ със средства от  европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 

Инициатива за младежка заетост, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се лица на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране за 

финансовата рамка 2014-2020 г; 

- Указания на Министерство на финансите ДНФ № 2/01.07.2014 г. относно 

сертифициране на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 

Инициатива за младежка заетост, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се лица на Европейския съюз за финансовата рамка 2014-2020; 

- Указания на Министерство на финансите ДДС № 7/04.04.2008 г. относно редът и 

начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от 

структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд, както и на средствата на 

Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане; 
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- Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, 

установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по 

проекти, съфинансирани от структурните фондове, кохезионния фонд на европейския 

съюз, европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, европейския фонд 

за рибарство и фондовете от общата програма "солидарност и управление на 

миграционните потоци", приета с ПМС № 134/ 2010 г.; 

- ПРИЛОЖЕНИЕ О1: Приложими режими по държавни помощи при 

предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020; 

- Други 

 

• Действащите приложими регламенти, указания и насоки на ЕК, в това число: 

- Регламент (ЕС) №1301/2013 относно Европейския фонд за регионално развитие 

и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни 

места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006; 

- Регламент №1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1083/2006 на Съвета; 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за 

обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение 

на членове 107 и 108 от Договора; 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis; 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 360/2012 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2012 година  

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи 

услуги от общ икономически интерес; 

- Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с 

железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/1969 и 

(ЕИО) № 1107/1970 на Съвета, ОВ L 315 от 03.12.2007 г.; 

- Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 

Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета; 

- Други. 

 

 4. Дейности и обхват на поръчката 

Одиторът ще извършва проверки, включващи най-малко проверки за: 

 Осъществяване на дейностите по проекта 
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Извършва се проверка дали дейностите по проекта са осъществени в съответствие с 

принципите за добро финансово управление. В процеса на тази проверка се 

удостоверява дали средствата са изразходвани икономично, ефективно и ефикасно. 

В резултат на проверките, одиторът трябва да постигне разумна увереност, че 

ресурсите, използвани за осъществяване на проекта, са в подходящото количество и 

качество и на най-добрата възможна цена, както и че съотношението между 

използваните ресурси и постигнатия резултат е възможно най-доброто и че поставените 

цели са постигнати. 

С оглед постигане на увереност, че операциите са изпълнени съгласно изискванията на 

националното и европейското законодателство, одиторът следва да оцени системата за 

вътрешен контрол на бенефициента в контекста на изпълняваните одиторски 

процедури. 

 Избор на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява 

проектът 

Одиторът следва да се увери, че изборът на изпълнител по договорите, чрез които се 

изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на националното 

законодателство и бенефициентът е избрал изпълнителите на отделните дейности в 

съответствие с изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки 

(ЗОП, ППЗОП). 

 Всички декларирани разходи са действително извършени и 

допустими 

Одиторът следва да се увери, че всички разходи са извършени в съответствие с 

изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост 

на разходите по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз. 

 Наличност и валидност на първичните счетоводни документи 

Одиторът следва да се увери, че първичните счетоводни документи (фактури, 

протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични в 

оригинал и валидни, и съдържат всички необходими реквизити, и действително се 

отнасят за разхода, който следва да оправдават. 

 Верификация разходите от изпълнителите и проверки на място 

Одиторът следва да се увери, че бенефициентът – Община Ботевград, е извършил пълна 

документална проверка – верификация на разходите от изпълнителите и проверки на 

място. 

За постигането на увереност за спазването на изискванията на Договарящия орган по 

Оперативна програма „Регионална развитие 2014 - 2020 г." одиторът следва да се 

увери, че бенефициентът действително е извършвал проследяване напредъка на 

дейностите по проекта по време на неговото изпълнение, чрез проверка за наличие на 

документи, удостоверяващи извършените проверки от страна на бенефициента 

(контролни листове и доклади от извършени проверки на място от бенефициента на 

изпълнители). 

 Одитна пътека 
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Одиторът следва да се увери, че са спазени изискванията на Одитна пътека при 

управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по 

проекти, финансирани от ЕС на Община Ботевград. За целта одиторът следва да 

направи проверка дали бенефициентът е разполагал с необходимите системи и 

организация за поддържане на адекватна одиторска следа.   

За адекватна се счита одиторска следа, която дава възможност за проследяване на всеки 

разход, през детайлния счетоводен запис до първичния документ, пораждащ основание 

за съответния счетоводен запис, както и до съпътстващите го документи, в контекста на 

които са извършени разходите (одобрение на помощта и финансирането; документация, 

свързана с обществените поръчки; доклади за напредъка; доклади от верификации; 

доклади от проведени одити и пр.).  

Одиторът следва да провери и адекватността на използваната деловодна система, ако 

има такава или на процедурите за контрол на документооборота при бенефициента – 

Община Ботевград. 

 Документиране на дейностите 

Одиторът следва да се увери, че всички дейности по съответния проект са надлежно 

документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на 

разположение на националните и европейските контролни органи при поискване. За 

целта одиторът следва да проследи всяка от дейностите по проекта, за да се увери, че те 

са надлежно документирани и че документите се съхраняват в съответствие с 

приложимите изисквания. 

При необходимост, одиторът следва да провери помещенията, в които се съхраняват 

документите, за да се увери, че съхранението на документацията е обезпечено от гледна 

точка на външно неправомерен достъп. 

 Проверка на докладваните нередностите 

Одиторът следва да се увери, че ако по проектите са установени нередности, то те са 

докладвани своевременно на всички необходими институции, след което е съставен 

съответният план за действие във връзка с избягване на подобни нередности в бъдеще и 

този план се изпълнява своевременно. 

Одиторът трябва да провери (без значение дали нередности са докладвани или не) дали 

при бенефициента е изградена подходяща система, която да осигурява навременно 

откриване и докладване на нередностите и която да позволява на бенефициента да 

реагира на тях по подходящ начин. 

 Констатирани слабости при извършени одити 

Одиторът следва да се увери, че слабостите, констатирани при извършени одити, са 

адресирани по подходящ начин – слабостите са включени в план за действие, който 

своевременно е бил изпълняван. 

 Формат на исканията за средства 

Одиторът следва да се увери, че исканията за средства, подадени от бенефициента, са 

точни, пълни и са във формат, изискван от УО.  
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Одиторът следва да провери дали сумите, които бенефициентът е посочил за 

възстановяване в съответното искане за средства, отразяват коректно направените 

разходи към съответния период.  

Трябва да се провери дали искането за средства отговаря на актуалния  към  момента на  

подаването  му  образец,  както и дали  представената информацията е достоверна. 

Допълнително одиторът трябва да се увери, че сумите по искането за средства са в 

размер, допустим за съответното плащане и отговарят на условията по договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОП „РР“, както и че съотношението 

между националното и европейското съфинансиране е точно и съответните закръгления 

са коректно направени. 

 Възстановяване на неправомерно изплатени суми 

Одиторът следва да се увери, че неправомерно изплатените суми са възстановени по 

надлежния ред и дали са осчетоводени коректно. 

 Счетоводни системи и осчетоводявания 

Одиторът трябва да провери дали бенефициентът и партньорът поддържат обособено 

счетоводство  за отчитане на дейностите по проекта. Следва да бъде проверено дали 

всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в 

съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните 

системи са в компютъризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и 

надеждност. 

 Двойно финансиране 

Одиторът трябва да се увери, че бенефициентът не получава финансиране за същата 

операция от друг източник (национален или от Общността или др.). 

 Информация и публичност 

Одиторът следва да се увери, че са спазени изискванията за информация и публичност 

 

5. Принципи на финансовия одит, които одиторът следва да спазва при 

осъществяване обхвата на дейността:  

Регистрираните одитори при осъществяване на независим финансов одит по проекта 

следва да спазват Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от 

Международната федерация на счетоводителите. Етичните принципи, които ръководят 

професионалното поведение и отговорности на одиторите, са:  

 Независимост - необвързаност на регистрираните одитори, включително чрез 

своите съдружници и персонал, с проверяваното предприятие, неговите 

ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект;  

 Обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конфликт на 

интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора;  

 професионална компетентност - притежаването на достатъчно необходими 

професионални познания в областта на действащото търговско, счетоводно и 

данъчно законодателство, Международните счетоводни стандарти и 

Международните одиторски стандарти;  



   

16 
 

 конфиденциалност - запазване в тайна на информацията за дейността на 

предприятието клиент, получена в резултат на извършения независим одит;  

 професионално поведение - одиторът действа в своята професионална работа по 

начин, който е в съответствие с доброто име на одиторската професия и се 

въздържа от действия, които биха довели до уронване престижа на професията;  

 почтеност - одиторът е честен, последователен и обективен при изпълнението на 

одита;  

 познаване и прилагане на професионалните стандарти - одиторът извършва 

независим одит в съответствие с приетите професионални стандарти и 

националното законодателство;  

 отговорност - регистрираният одитор е лично отговорен за изразеното от него 

мнение; специализираното одиторско предприятие носи отговорност за 

изразеното от негово име одиторско мнение. 

 

6. Съдържание на доклада за фактическите констатации  

Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се 

отразяват в одиторски доклад (доклад от фактическите констатации). Одиторските 

доклади се изготвят в съответствие с Международните одиторски стандарти. 

Одиторският доклад трябва да съдържа ясно изразено мнение върху одитираните 

финансови отчети като цяло. 

Изразеното мнение върху окончателния финансов отчет на Общинна Ботевград се 

удостоверява от: 

1. регистрирания одитор, ако издава одиторски доклад лично от свое име - с личния му 

подпис и печат или от 

2. регистрираното специализирано одиторско предприятие, ако издава одиторски 

доклад от свое име - с подписа на представляващия предприятието, с печата на 

специализираното одиторско предприятие и с личния подпис на регистрирания одитор, 

отговорен за одита.  

 

Съдържание на доклада за фактическите констатации на одитора следва да съдържа 

минимум следната информация: 

1. Дата на издаване на доклада. 

2.  Пореден номер на доклада. 

3.  Номер на искане за плащане, за което се отнася докладът (относимо само за 

междинна проверка). 

4.  Оперативна програма, по която се финансира проектът. 

5.  Наименование на проверявания проект. 

6.  Източници и размер на финансиране на проекта. 

7.  Период, в който е извършена междинната/окончателната проверка. 

8.  Одитор/одиторски екип, извършил ангажимента.  

Общо описание на: 
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9. Целите на ангажимента. 

10.  Обхват, цели и обекти на проверката. 

11.  Таблица с всички констатации и препоръки във връзка с тях, групирани по 

същественост. 

 

КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ОДИТЕН АНГАЖИМЕНТ 

 

Констатации от извършения одитен 

ангажимент 

Препоръки 

 СЪЩЕСТВЕНИ КОНСТАТАЦИИ  

  

  

 ВТОРОСТЕПЕННИ КОНСТАТАЦИИ  

  

  

 НЕСЪЩЕСТВЕНИ КОНСТАТАЦИИ  

  

  

 

ЛЕГЕНДА: 

Съществени констатации - установени недостатъци, които имат пряко отражение 

върху верифицирането на разходите. Такива констатирани пропуски могат да доведат 

до финансови корекции и необходимост от възстановяване на средства от 

бенефициента. Тези недостатъци изискват вземането на незабавни решения и 

предприемането на конкретни дейности от бенефициента, които са насочени към 

промяна/засилване на контролните дейности от самия бенефициент. 

Второстепенни констатации - установени недостатъци, които при определени 

обстоятелства може да окажат влияние върху допустимостта на разходите, респ. на 

размера на средства от СКФ, които следва да се възстановят от ЕК. Такива недостатъци 

могат да се отстранят от бенефициента. 

Несъществени констатации - добри практики, оптимизиране на дейността, т.е. тези 

констатации нямат пряко отражение върху допустимостта на предоставените средства. 

Тези недостатъци имат формален характер. 

12.  Подробна рекапитулация на отчетените допустими разходи по проекта и исканата 

от бенефициента сума. 

13.  Сключен договор за услуга № ....от г. след проведена процедура за избор на 

изпълнител (посочва се вида на процедурата и нейния предмет) или Годишен план на 

Звеното за вътрешен одит/Заповед за възлагане от ръководителя на организацията. 
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14.  Цитиране на стандартите, по които е извършен ангажиментът. 

15.  Подробно описание на изпълнените процедури във връзка със зададения обхват на 

проверката в Таблица 1 от настоящата Инструкция. 

16.  Списък с основните прегледани документи. 

17.  Таблично приложение с проверяваните разходи, съдържащо най-малкото описание 

на разхода, сума, допустимост на разхода (допустим/недопустим). 

18.  Потвърждение от одитора, че с извършените от него процедури е покрил зададения 

обхват на одитната проверка. 

19.  Описание на установените пропуски и направените препоръки за тях, както и 

направения коментар от страна на ръководството на проекта/бенефициента и 

предприетите действия за тяхната реализация (посочват се изпратените вътрешни 

писма, ако има такива, до ръководството на проекта/бенефициента с направени 

констатации за слабости, пропуски и грешки и респ. препоръки за отстраняване и 

подобрение). 

20.  Описание на слабости с финансово влияние, установени от одитора при предходни 

проверки по ангажимента за договорени процедури по проекта, които не са били 

отстранени. 

21.  Друга релевантна информация (по преценка на одитора) 

 

6. Очаквани резултати: 

Очакваните резултати от изпълнение на договора за обществената поръчка са следните:  

 Изготвен доклад за фактически констатации от квалифициран одитор, 

физическо или юридическо лице, с изразено ясно одиторско мнение, който да 

бъде приложен към искането за окончателното за плащане по договора за 

безвъзмездна финансова помощ.  

 Успешно, навременно и качествено одитиране на подпомаганите проекти в 

съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори от 

административния договор.  

 Спазване финансовите условия на административните договорите по чл. 24, ал. 

1 от ЗУСЕСИФ, Насоките за кандидатстване и други приложими към 

изпълнението на проектите по ОПРР 2014-2020 документи във връзка с 

коректното отчитане на проектите в техническо, административно и финансово 

отношение;  

 

IІІ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  

Прогнозната стойност на поръчката е 42 700.00 (четиридесет и две хиляди и 

седемстотин) лева без вкл. ДДС.  

 

1.3.КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 



   

19 
 

 

ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА 

1. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение 

качество/цена по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

2. Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

3. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение 

качество/цена за всяка обособена позиция поотделно, определен съобразно следните 

показатели: 

Показател 
Максимален брой 

точки 

Относителна 

тежест 

Техническа оценка на офертата (ТО) 100 80% 

Финансова оценка на офертата (ФО) 100 20% 

 Таблица 1 

 

I. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/ 

4. В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, 

показателят „Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството 

на офертата въз основа организацията и професионалната компетентност на персонала, 

на който е възложено изпълнението на поръчката.  

5. Техническата оценка на всяка отделна оферта за всяка обособена позиция 

поотделно се извършва съгласно следната формула:   

ТОN = ТО1 + ТО2 

където: 

ТОN е техническата оценка на офертата на участника N; 

ТО1 е оценката по под-показател „Организация на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката”, детайлно описан по-

долу. 

ТО2 е оценката по под-показател „Професионална компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”, 

детайлно описан по-долу. 

6. Чрез под-показателят ТО1 „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”1 се оценява предложената организацията и ефективното 

                                                 
1 Този под-показател се използва системно от самата Европейска комисия в организираните от нея процедури 
за възлагане на обществени поръчки за интелектуални услуги. За справка, моля вижте: 
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управление на персонала, ангажирани в изпълнението на дейностите, предмет на 

обществената поръчка и конкретната обособена позиция. Оценката обхваща: 

организацията на ключовия екип; разпределението на функциите, ролите и 

отговорностите на членовете на екипа за извършване на независим финансов одит  и на 

различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на 

подизпълнители или трети лица); разпределение на времето и ресурсите на 

изпълнителя от получаване на възлагателното писмо до изпълнение на одиторския 

ангажимент и предаване на одиторски доклад (доклад от фактическите констатации)2; 

предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на одита и 

осигуряване на качеството на услугите по финансов одит. 

7. Максималната стойност на ТО1 е 60 точки. Конкретният брой точки по под-

показател ТО1 се определя за всяка оферта за всяка обособена позиция поотделно на 

базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика: 

 

Подпоказател ТО1  

„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” 

 

Максимален 

брой точки 

60 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него 

експерти за времето от получаване на възлагателно писмо от 

Възложителя до предоставянето на доклада от фактическите 

констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на одиторския ангажимент, в който са посочени 

сроковете за действие при възлагане от страна на Възложителя чрез 

възлагателно писмо.  

10 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
30 

                                                                                                                                                         
 Обявление No N°ENER/C2/2016-500, достъпно на 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/02%20-
%20TOR%20C2%202016%20500%20new%20template_updel%20tc.pdf; 

 Обявление No CLIMA.B.1/ETU/2016/0002, достъпно на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=1343; 

 Обявление No ENV.E.2/SER/2016/0012, достъпно на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=1476. 

 
2 Участникът трябва да предостави подробна информация за разпределението на времето и човешките 
ресурси за всяка дейност/артикул и обосновката на избор на това разпределение. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/02%20-%20TOR%20C2%202016%20500%20new%20template_updel%20tc.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/02%20-%20TOR%20C2%202016%20500%20new%20template_updel%20tc.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1343
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1343
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1476
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1476
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Техническите спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него 

експерти за времето от получаване на възлагателно писмо от 

Възложителя до предоставянето на доклада от фактическите 

констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на одиторския ангажимент, в който са посочени 

сроковете за действие при възлагане от страна на Възложителя чрез 

възлагателно писмо. 

 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите, описана в техническите спецификации е 

показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ 

се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да 

бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и 

край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя и неговите 

служители и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

експерт/и; 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него 

експерти за времето от получаване на възлагателно писмо от 

Възложителя до предоставянето на доклада от фактическите 

констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на одиторския ангажимент, в който са посочени 

сроковете за действие при възлагане от страна на Възложителя чрез 

възлагателно писмо. 

 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

40 
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която са налични следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите по техническото задание е показано 

разпределението по персонала (кой какво ще изпълнява) на ниво 

отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и 

край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя и негови 

служители и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на персонала, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно:  

- участникът е предложил организация на персонала, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между посочените от него 

експерти за времето от получаване на възлагателно писмо от 

Възложителя до предоставянето на доклада от фактическите 

констатации, посочил е начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и получаване на оригиналните документи и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на одиторския ангажимент, в който са посочени 

сроковете за действие при възлагане от страна на Възложителя чрез 

възлагателно писмо. 

   

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която  са налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите от техническите спецификации е показано 

разпределението на персонала (кой какво ще изпълнява) на ниво 

отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и 

край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност от техническите спецификации са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи, 

срещи с Възложителя и негови служители и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

60 
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3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

 

8. Когато предложената от участника организация на персонала противоречи на 

административния договор за финансиране на проекта и неговите приложения (проект 

на договор и приложенията могат да бъдат намерени на адрес www.bgregio.eu и 

https://eumis2020.government.bg/), писмени указания на УО на ОПРР 2014 – 2020 или на 

друг нормативен акт или не включва всички дейности, които консултантът е длъжен да 

извърши съгласно техническото задание, предложението се отхвърля.  

9. Чрез под-показателят ТО2 „Професионална компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката се оценява професионалната 

компетентност на ключовите експерти, които следва да бъдат предложени от участника 

в съответствие с изискванията на Техническите спецификации, а именно Експерт 

„Одитор“ (Е1). По смисъла на параграф 2, т. 41 от ЗОП "професионална 

компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна 

квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена 

длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански 

правоотношения“. Предвид това, под-показателят ТО2 се основава върху обективната 

оценка за: 

Нивото на професионални знания, получени в хода на релевантното образование за 

съответния ключов експерт3; 

Наличието на професионални умения, усвоени в процеса на упражняване на определена 

длъжност или позиция (професионален опит); 

10. Оценката по под-показател ТО2 се изчислява по следната формула за 

обособената позиция поотделно: 

ТО2 = ТО2е1  

където: 

ТО2е1 е индивидуалната оценка на професионалната компетентност 

на ключовия експерт, предложен от участника в съответствие с 

изискванията на Техническите спецификации. 

11. Индивидуалната оценка на професионалната компетентност на ключовия 

експерт се изчислява по следната формула: 

ТО2е1 = ОПЗ1*У1/УMAX + ПО1 

                                                 
3 Нивото на знания се оценява в съответствие със системата за оценка съгласно чл. 44, ал. 3 от Закона за 
висшето образование или чрез еквивалентни системи, когато образованието е придобито в чужбина. 

http://www.bgregio.eu/
https://eumis2020.government.bg/
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където: 

ТО2е1 е индивидуалната оценка на професионалната компетентност 

на ключовия експерт; 

ОПЗ1 е оценката на основните професионални квалификации /знания/ 

на ключовия експерт, определена съобразно методиката, описана в 

следващите Таблица 3; 

У1 е успех от дипломата за завършена степен на висшето образование 

на съответния ключов експерт4; 

УMAX е максималната оценка съгласно системата за оценяване на 

знанията, приложима в държавата, в която е придобито 

образованието5; 

ПО1 е оценката за наличието на професионални умения, усвоени в 

процеса на упражняване на определена длъжност или позиция 

(професионален опит), определена съобразно методиката, описани в 

следващите Таблица 3. 

Таблица 3 

Методика за определяне на индивидуалните оценки за 

професионална компетентност на „Одитор“ (Е1)  

Максимален 

брой точки 

40 

1. Оценка на основни професионални знания /ОПЗ/ 

Точките за основна професионална квалификация се присъждат както 

следва: 

 За образователно квалификационна степен „бакалавър“ или 

еквивалентна 3 т.; 

 За образователно квалификационна степен „магистър“  или 

еквивалентна 6 т. 

Максимален 

брой точки  

6 

2. Оценка за професионален опит /ПО/ 

Присъждат се по 1 т. за всеки договор/услуга/дейност за независим 

финансов одит, в който ключовият експертът е участвал като експерт 

„Одитор”. 

Присъждат се по 2 т. за всеки договор/услуга/дейност за независим 

финансов одит, в който ключовият експертът е участвал като експерт 

Максимален 

брой точки6 

34 

                                                 
4 Съгласно параграф 4, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование:  "Успех от 
диплома за завършена степен на висшето образование" е успехът, който се формира като средноаритметична 
оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от 
държавните изпити или от защитата на дипломната работа“. 
5 Обстоятелствата се удостоверяват с диплома за завършено висше образование и съответните приложения 
към нея.  
6 Точки се присъждат за всеки проект. Максималният брой точки е 2. В случай, че експертът притежава 
професионален опит като ръководител в проекти, които общо носят повече от 2 т., присъждат се общо 2 т. 
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„Одитор”.  

 

12. Максималната стойност на индивидуалната оценка на професионалната 

компетентност на ключов експерт 1 е 40 точки и максималната стойност на под-

показтеля ТО2 е 40 точки. 

13. Участниците следва да представят документални доказателства за доказване на 

декларираните за ключовия/те експерти основни професионални знания и 

професионален опит. При липса на документални доказателства, посочения опит не се 

приема от комисията и за него не се присъждат точки. 

14. Максималната стойност на техническата оценка ТОN за обособена позиция 1 е 

100 точки. 

 

II. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

15. Финансовата оценка за всеки отделен участник в обществената поръчка за всяка 

обособена позиция поотделно се извършва съгласно следната формула: 

    ФОmin 

ФОN = –––––––––––– х 100, 

                                            ФОN 

където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника N; 

ФОmin е най-ниската предложена от участник в обществената 

поръчка цена (в лева, без ДДС); 

ФОN е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС). 

16. Максималната стойност на ФОN е 100 точки и се дава на участника, предложил 

най-ниска цена. 

 

III. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

17. Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник за всяка обособена 

позиция поотделно по следния начин: 

 

КОN = ТОN х 0,80 + ФОN х 0,20 

18. Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели 

числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната 

запетая. 

Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

1.4.  Минимални изисквания към участниците, изисквания към офертата и 

друга информация 
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Изисквания към участниците 

Право на участие в поръчката имат всички български и чуждестранни физически 

и юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и Възложителя. 

 В случай, че участникът е физическо лице, представя заверено копие от 

документ за самоличност. 

В обществената поръчка за възлагане на обществената поръчка могат да 

участват обединения на физически и/или юридически лица без оглед на правната им 

форма или статут. Съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗОП участник не може да бъде отстранен от 

обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, 

когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната 

услуга. 

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо 

лице,  в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически 

и/или юридически лица. 

В случай, че участникът е обединение, същият трябва да представи договор или 

друг еквивалентен документ (в оригинал или в нотариално заверен препис), от който да 

е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на 

следните изисквания:  

- да е определен един от партньорите, който да представлява обединението за 

целите на обществената поръчка и който е упълномощен да задължава, да получава 

плащания и указания за и от името на всеки член на обединението; 

- да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за 

изпълнението на обществената поръчка; 

- да са описани правата и задълженията на участниците в обединението; 

- да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между 

членовете на обединението; 

- да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

- да се съдържа клауза, че всички членове на обединението са задължени да 

останат в него за целия период на изпълнение на договора; 

- да е отразено, че не може да бъдат приемани други партньори в обединението 

по време на изпълнението на договора. 

- да е определено наименование на обединението; 

Съгласно чл. 101, ал. 10 от ЗОП в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 

Съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП лице, което участва в обединение или е дало 

съгласие и фигурира като подизпълнител на друг участник, не може да подава 

самостоятелно оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка, ако 

съставът на обединението се е променил след подаването на офертата. 
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В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след 

като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са 

юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението 

участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение 

на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително 

следва да са посочили това обстоятелство, както и дела от поръчката, който те ще 

изпълняват. В този случай участникът следва да представи доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях 

да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка - чл. 66, ал. 2 от 

ЗОП. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Заплащането на възнаграждение на подизпълнителя по обществената поръчка е 

уредено в проекта на договор при съблюдаване разпоредбите на чл. 66, ал. 4, 5, 6 и 7 от 

ЗОП. 

Участниците в обществената поръчка могат да се позоват на капацитета на трети 

лица, независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани 

с техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на 

критерия професионална компетентност, участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или 

опит се доказва изпълнение на изискване на възложителя, ще участват в изпълнението 

на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Третите лица трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

обществената поръчка. Ако третите лица не отговарят на тези условия, възложителят 

изисква от участника да замени посоченото от него трето лице. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената 

поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

За доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални 

способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, като клонът представя 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
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Основания за задължително отстраняване 

19. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване. 

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, 

когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, 

чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

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

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

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила; 

  2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

  2.1.5. е установено, че: 

 а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2 се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е 

не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

 При подаване на офертата участниците декларират липсата на горепосочените 

обстоятелства с попълване на декларация.  

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се 

подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява 

от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 се 

подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
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Възложителят отстранява от обществената поръчка участниците, за които са 

налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП възникнали преди или по време на 

обществената поръчка. 

Посочените по-горе обстоятелства се прилагат и когато участник в 

обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

 Когато участникът е чуждестранно лице декларацията се представя в официален 

превод. 

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, 

което има сключен договор с Министерство на външните работи на Република 

България за извършване на официални преводи.  

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представят участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия 

да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Лицата по чл. 54, ал. 2  (лицата, които представят участника, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи) са изчерпателно посочени в чл. 40, 

ал. 1 и 2 от ППЗОП и са: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по т.1 и 2 са както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 

147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 

клонът е регистриран; 
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8. в случаите по т.1-7 - и прокуристите, когато има такива; 

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг 

срок; 

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.5, 

буква "а" от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен 

друг срок. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3 - дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 (в хипотезата на "свързани 

лица", т. както свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

обществена поръчка) от ЗОП. 

"Свързани лица" са тези по смисъла на параграф 1, т. 13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

т. 13. "Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до 

четвърта степен включително. 

 т. 14. "Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 

едно дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.1 

от ЗОП по отношение на настоящата обществена поръчка. 

 

 2.2. Мерки за доказване на надеждност 

    Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
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въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът 

може да докаже, че:  

    2.2.1. е погасил задълженията си по т.2.1.3, включително начислените лихви 

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

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта 

и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от обществената поръчка. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на обществената 

поръчка, в зависимост от етапа, на който се намира поръчката. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, 

е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма 

право да използва предвидената възможност за представяне на мерки за доказване на 

надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

 

2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

 

    Възложителят отстранява от обществената поръчка участник, за когото са 

налице основанията по т.2.1, възникнали преди или по време на обществената поръчка. 

    Възложителят отстранява и участник в обществената поръчка, който е 

обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице 

някое от основанията за отстраняване по т.2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства 

по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а", 

т.2.1.6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т.2.1 възложителят осигурява доказателства за 

наличие на основания за отстраняване. 

 

2.4.Доказване липсата на основания за отстраняване 
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За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 1. за обстоятелствата по т. 2.1. 1 – свидетелство за съдимост; 

 2. за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната 

държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите 

не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

  Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър 

или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

възложителя по служебен път. 

 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

 

Освен на основанията по т.2.1 възложителят отстранява от обществената поръчка: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в настоящите 

указания; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

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

приложение № 10; 

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица. 

 

ВАЖНО! Участниците следва да декларират в декларация/и образец 8 и 9 наличие или 

липса на обстоятелства (специфични национални основания за изключване) относно 

обстоятелствата, че не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, както и изключенията по чл. 4 или че посочените 

обстоятелства са налице. 
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 Съгласно чл. 57, ал 2 от ЗОП правилата за отстраняване се прилагат и когато 

участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

 Когато участникът възнамерява да използва подизпълнители или се позовава на  

капацитета на трети лица по отношение на критериите за подбор, същият трябва да 

удостовери, че по отношение на подизпълнителите и третите лица не са налице 

основанията за отстраняване от обществената поръчка. 

 

 2.6. В заявлението за участие участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на съответните 

образци на обществената поръчка.  

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представят съответните образци, които 

съдържат горепосочената информация. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена и 

декларирана в съответните образци на обществената поръчака, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка. 

 Преди сключването на договор по обществената поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, 

както и съответствието с поставените критерии за подбор.  

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били 

предоставени или са му служебно известни. 

 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

 

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на 

поръчката, както следва: 

 

  Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

  Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

  интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg 

  

Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 
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  Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 

14 до 17 ч.; 

  1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331; 

  Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 

 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

 Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

 София 1051, ул. Триадица №2  

 Телефон: 8119 443 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост 

на участиците. 

 Изисквания за технически и професионални способности: 

За всяка обособена позиция, участникът следва да е изпълнил минимум една 

дейност с предмет и обем, идентична или сходна* с тези на обособената позиция, през 

последните три години, считано от крайната дата на подаване на офертата.  

Минимални изисквания:  

Под предмет еднакъв или сходен с предмета на обособената позиция следва да 

се разбира дейност по извършване на финансов одит.  

Под сходен обем на дейността по обособената позиция следва да се има предвид 

извършване на една дейност по извършване на финансов одит.   

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на образеци, утвърдени от 

Възложителя.  

Когато участникът е обединение правилата за подаване на образците действат за 

всеки член на обединението поотделно. Така образците се попълват съгласно броя на 

членовете в обединението, като всеки член на обединението ще декларира за себе си. 

В случай, че участникът използва подизпълнители или се позове на капацитета 

на трети лица при доказване на съответствие с критериите за подбор е необходимо 

представяне на образците, при спазване правилата за деклариране, както за 

подизпълнителите, така и за третите лица. 

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по 

всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в образците, когато това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на обществената поръчка. 

Разяснения по условията на обществената поръчка 

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената 

поръчка. 

http://www.mlsp.government.bg/
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Изисквания към офертата 

Всеки участник може да представи само една оферта по обществената поръчка / 

обособената позиция. Не се приемат варианти на оферти.  

Офертата се подава на български език – на хартиен носител. 

За всяка обособена позиция се представя оферта със следното съдържание:   

     1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1); 

2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугите (Образец № 

2); 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3); 

Изисквания към частта „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” от техническото предложение на участника 

В техническото си предложение за всяка обособена позиция участникът следва 

да представи описание на организацията на персонала, която да осигури изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. 

В частта организация на персонала участникът трябва да посочи как е разпределил 

отговорностите и дейностите между него и членовете на екипа на Възложителя, начини 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

Участникът трябва да представи описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 

възлагане на конкретни заявки от страна на Възложителя.   

Организация на персонала трябва да съдържа описание на дейности по 

извършване на одит на проектите, вкл. план за изпълнение и разпределение на задачите 

между екипа и координация с Възложителя. Трябва да опише своите виждания за 

Процедурата за изпълнението на дейностите/организация на работата, които в 

последствие при възлагане на поръчката на конкретния изпълнител ще бъде взета 

предвид при изготвяне на процедурата, подписана между страните.  

Участникът представя разбирането си за дейностите в контекста на оперативната 

програма.  

В частта „Организацията на персонала” участникът трябва да опише функциите 

на екипа и техните роли в постигането на целите на договора.  

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП (Образец № 4); 

5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор  (Образец № 5); 

6. Декларация за срока на валидност на офертата  (Образец № 6); 

7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП  (Образец № 7); 

8. Декларация по 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 (Образец № 8); 
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9. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 9); 

10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) (Образец № 10); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по 101, ал.11 от ЗОП 

(Образец № 11); 

12. Ценово предложение  (Образец № 12); 

     12. Други документи, съгласно изискванията на Възложителя; 

 (посочват се конкретно представените от участника документи) 

13. При участник обединение -  В случай, че участникът е обединение, същият 

трябва да представи договор или друг еквивалентен документ (в оригинал или в 

нотариално заверен препис).  

     14. Доказателства за предприетите мерки, които гарантират надеждност (при 

необходимост) 

15. Други документи, съгласно изискванията на Възложителя в това число 

документални доказателства за доказване на декларирания за ключовия/те експерти 

опит 

 

При подготовката на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на 

Възложителя. 

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя: Община Ботевград, гр. Ботевград, област Софийска, пл. „Освобождение“ 

№ 13 - Деловодство.  

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо. 

2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. 

3.наименованието на поръчката и както и на обособената/ите позиция/и, за която/които 

се подава офертата.  

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 Офертата следва да бъде представена на адреса, до часа и датата, посочени в 

обявата като срок за представяне на офертите. 

 Офертата се подписва от управляващия участник или от надлежно 

упълномощените лица, като в този случай в офертата се прилага нотариално заверено 

пълномощното от управляващия участник. 
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 Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. 

Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с официален 

превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен 

документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на 

участника.  

 При  представяне  на  копия на  изискуеми документи,  същите да бъдат заверени 

с текст “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, представляващо участника или 

пълномощника, когато той подава/подписва офертата и подпечатани с печата на 

участника. 

При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно 

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

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Датата и часът на отварянето на офертите са посочени в обявата. 

Съгласно чл. 97, ал.3 ППЗОП получените оферти се отварят на публично 

заседание, на което могат да присъстват представители на участниците в обществената 

поръчка Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както 

следва: 

 – лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ 

представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице).  

- в случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно 

(пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с 

оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за 

Възложителя); 

Разглеждането  и оценяването на офертите  се извършва от комисия, назначена 

от Възложителя след получаване на офертите въз основа на „Икономически най-

изгодна оферта”, и се определя въз основа на критерии за възлагане оптимално 

съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на 

показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената 

поръчка.  

Сключване на договор 

Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, 

класиран на първо място в 15 - дневен срок от датата за определяне на изпълнител. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, 

както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и 

за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива. 

Преди подписването на договора изпълнителят представя документи съгласно 

изискването на чл. 67, ал. 6 от ЗОП /издадени от компетентен орган, за удостоверяване 

липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП (свидетелство/а за 
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съдимост) и по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (удостоверение за наличие или липса на 

задължения към държавата, към общината по седалището на възложителя и към 

общината по седалището на участника). 

Преди сключване на договора за обществена поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, 

както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и 

за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на 

договора без ДДС със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, 

предмет на обществената поръчка.  

Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

 - парична сума, депозирана по указана от Възложителя сметка; 

 - банкова гаранция; 

 - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя. 

Когато гаранцията се представя в една от първите две форми (парична сума или 

банкова гаранция), гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за 

сметка на трето лице - гарант.  

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

изпълнение. 

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

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

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

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

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

чуждестранна банка. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 

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

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се 

уреждат в договора за обществена поръчка. 

Гаранцията се освобождава както следва: 

При точно и пълно изпълнение на дейностите 100% от нейната стойност се 

възстановява в рамките на 20 (двадесет) календарни дни след окончателното 

приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа с двустранен протокол.  

 При неточно, непълно, забавено или некачествено изпълнение или при липса на 

изпълнение гаранцията не се възстановява, респективно възложителят упражнява 

правата по банковата гаранция за изпълнение.  
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 В случай, че към датата на изтичане валидността на гаранцията за изпълнение не 

са налице всички необходими условия за освобождаването й, срокът на валидност на 

гаранцията за изпълнение се удължава по искане на възложителя за срок до 

настъпването на тези условия. 

 Гаранцията за изпълнение се задържа от възложителя, ако в процеса на 

изпълнението на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване 

от компетентен съд – до решаване на спора. Същата се освобождава след решаване на 

спора, ако решението е в полза на изпълнителя, освен ако за възложителя не е налице 

друго основание да я задържи. 

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка може да бъде изменен на 

основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в случай, че срокът за изпълнение на 

административния договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за финансиране на проекта по Програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. бъде изменен.  

Възложителят не изисква документи, които вече са му били предоставени или са 

му служебно известни.  

Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен 

за изпълнител.  

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП - част първа и 

втора и ППЗОП. 

 


