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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Цар Калоян 000505981
Пощенски адрес:
пл. Демокрация № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Цар Калоян BG324 72080 BG
Лице за контакт: Телефон:
Илия Неделчев - Гл. експерт СД +359 84242316
Електронна поща: Факс:
tsarkaloyan@abv.bg +359 084242388
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.tsarkaloyan.eu.
Адрес на профила на купувача (URL):
https://tsarkaloyan.nit.bg/proczeduri-po-zop/2019-3-ulichnata-mrezha-v-
obshhina-czar-kaloyan-myarka-7.2/

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
https://tsarkaloyan.nit.bg/proczeduri-po-zop/2019-3-ulichnata-mrezha-v-obshhina-czar-kaloyan-
myarka-7.2/
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
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Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и 
рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“ по договор № 
BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. за отпускане на 
БФП..прод..доп.ин 
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45233252
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
С изпълнението на настоящата обществена поръчка се цели възстановяване 
и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улиците; 
подобряване на техническите им елементи; гарантиране на 
носимоспособността и равността на настилката; добро отводняване на 
включените участъци; повишаване безопасността на населението. 
Строително-монтажните работи обхващат следните подобекти: За първа 
обособена позиция: Улицa “Петър Берон” в гр. Цар Калоян – с обща 
дължина 603,00 м², Улица "Преслав" в гр. Цар Калоян  – с обща дължина 2 
215,00  м², Улица Климент Охридски, гр. Цар Калоян  – с обща дължина 1 
946,11 м², Част от улицa “Плиска” в гр. Цар Калоян  – с дължина 1 
511.10 м². За втора обособена позиция: Улица "Цар Иван Асен" в с. 
Езерче – с обща дължина 1 295.76 м², ул. "Царевец" в с. Езерче – с обща 
дължина 1 055,00 м², ул. "Ангел Кънчев" в с. Езерче – с обща дължина 3 
561,00 м², ул. "Христо Смирненски" в с. Езерче – с обща дължина - 4 
998,50 м², ул. "Юри Гагарин" в с. ..прод. в доп.инф..

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 1048759.49 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в град Цар 
Калоян, община Цар Калоян
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45233252
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45112500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45233294
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Цар Калоян
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
С изпълнението на настоящата обществена поръчка се цели възстановяване 
и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улиците; 
подобряване на техническите им елементи; гарантиране на 
носимоспособността и равността на настилката; добро отводняване на 
включените участъци; повишаване безопасността на населението. 
Строително-монтажните работи обхващат следните подобекти: За първа 
обособена позиция: Улицa “Петър Берон” в гр. Цар Калоян – с обща 
дължина 603,00 м², Улица "Преслав" в гр. Цар Калоян  – с обща дължина 2 
215,00  м², Улица Климент Охридски, гр. Цар Калоян  – с обща дължина 1 
946,11 м², Част от улицa “Плиска” в гр. Цар Калоян  – с дължина 1 
511.10 м².

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 „Методология на работа” 40
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
60

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 358459.03 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  180
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
договор № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. за отпускане на БФП 
по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в село 
Езерче, община Цар Калоян
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45233252
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45112500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45233294
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Езерче
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
С изпълнението на настоящата обществена поръчка се цели възстановяване 
и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улиците; 
подобряване на техническите им елементи; гарантиране на 
носимоспособността и равността на настилката; добро отводняване на 
включените участъци; повишаване безопасността на населението. 
Строително-монтажните работи обхващат следните подобекти:Улица "Цар 
Иван Асен" в с. Езерче – с обща дължина 1 295.76 м², ул. "Царевец" в с. 
Езерче – с обща дължина 1 055,00 м², ул. "Ангел Кънчев" в с. Езерче – с 
обща дължина 3 561,00 м², ул. "Христо Смирненски" в с. Езерче – с обща 
дължина - 4 998,50 м², ул. "Юри Гагарин" в с. Езерче – с обща дължина 
779,00 м², ул. "Черно море"  в с. Езерче – с обща дължина 431,50 м² и 
ул. "Александър Стамболийски" в с. Езерче – с обща дължина 528,00 м².

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 "Методология на работа" 40
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
60
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 690300.46 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  180
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
договор № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. за отпускане на БФП 
по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за 
изпълнение на строежи с обхват II група, IV категория*, по смисъла на 
чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, 
издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която 
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да му позволява извършването на строителните работи, предмет на 
настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или 
декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за 
вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в 
която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в 
която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на 
строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка. 
*строежи от II група, IV категория*, включват: частни пътища, улици от 
второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях и 
реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и 
вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с 
които не се засяга конструкцията им.Участникът попълва раздел А: 
„Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“, т. 1 от еЕЕДОП информация, 
относно:
(1) документа за регистрация (наименование на документа; номер на 
вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на 
контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в 
Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите 
строеж/и), (2) професионален или търговски регистър (наименование на 
професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на 
органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за 
упражняване на професионална дейност).Участникът, определен за 
изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение от Камара 
на строителите в България, за чуждестранно лице - еквивалентен документ 
или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за 
вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в 
която е установен за извършване на строителни работи за изпълнение на 
строежи с обхват II група, IV категория, съобразно Правилника за реда и 
вписване и водене на ЦПРС.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участникът попълва  раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  
Част IV: „Критерии за подбор“, т. 5 от еЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител представя копие на застраховка 
„Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума 
за строежи с обхват четвърта категория. 
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
1. Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ 
на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща 
минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта 
категория, а именно: в размер не по-малък от 100 000 лв. (четиристотин 
хиляди лева), съобразно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и 
реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или 
съответен валиден аналогичен документ.  
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския 
съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, което се установява на територията на 
Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за 
професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на 
Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или 
гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска 
допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите 
рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при 
спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по 
предоставяне на услуги.

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1) Участникът попълва раздел  В: Технически и професионални 
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способности, Част IV: „Критерии за подбор“, т. 2 от еЕЕДОП. Участникът, 
определен за изпълнител представя списък с имената на инженерно-
технически екип, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в 
който е посочено образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания. 
Забележка: При използването на експерти - чуждестранни лица, 
доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - 
квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на 
изброените по-горе специалности.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, 
се представя списък на експертите, като притежаваните от тях 
специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите 
или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в 
която е придобил образователно-квалификационната си степен и 
специалност конкретния експерт. По отношение ключовите експерти - 
чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО, както и 
условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити 
в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на 
регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски 
съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 
„Прозрачност“ от изменената Директива 2005/З6/Е0 на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването 
на професионалните квалификации.
2)Участникът попълва раздел  Г: Технически и професионални способности, 
Част IV: „Критерии за подбор“ от eЕЕДОП. Устникът, определен за 
изпълнител представя Копие на сертификат EN ISO 9001:2015 или 
еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 
на качеството, с обхват строителство.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
1) Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-
технически екип, който да отговаря на следните изисквания:1.1. 
Технически ръководител – “строителен инженер”, или “архитект”, или 
“строителен техник” или еквивалентно образование, да е изпълнявал 
длъжността „Технически ръководител” на най-малко един строителен обект;
1.2. Специалист по контрол на качеството – минимум 3 години опит 
свързан с контрол по качеството при изпълнение на СМР. 
1.3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – минимум 3 
години опит свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд.Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” 
следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени 
към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната 
програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната 
програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
2) Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на 
качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без 
ДДС.Гаранцията се представя в една от следните форми:
А) Банкова гаранция – безусловна и неотменяема Б) Парична сума внесена 
по сметка на  Община Цар Калоян В)застраховка, която обезпечава 
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изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Авансово 
плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от цената на договора  и 
гаранция, покриваща стойността на авансовото плащане. Окончателното 
плащане в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на договора.

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание  

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31.10.2019 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
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IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.11.2019 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1 сградата на Община Цар Калоян
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
 На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масова информация

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
..прод.от II.1.2..по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”, по 
обособени позиции
..прод.от II.1.4..Езерче – с обща дължина 779,00 м², ул. "Черно море"  
в с. Езерче – с обща дължина 431,50 м² и ул. "Александър Стамболийски" 
в с. Езерче – с обща дължина 528,00 м².
Възложителят отстранява участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила 
присъда 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 НК2. е осъден с влязла в сила присъда за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или 
трета страна;3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, 
или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 
компетентен орган;4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, 
ал. 5 от ЗОП;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;6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или 
съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 
63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 –
305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен;7. е налице конфликт на 
интереси, който не може да бъде отстранен8. обявен е в несъстоятелност 
или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 
ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността 
си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно 
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положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството 
на държавата, в която е установен;9. лишен е от правото да упражнява 
определена професия или дейност, свързана със строителство, съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;10. 
сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;11. доказано 
е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне 
или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други 
подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга 
по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;12. опитал е 
да:а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, 
свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 
предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи 
информация, която може да му даде неоснователно предимство в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.•Наличие на свързаност 
по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна 
процедура:участник, за който важат забраните по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество;лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко 
действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства 
достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде 
всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на 
срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата или от 
получаване на решение за избор на изпълнител или за прекратяване , 
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съгласно чл. 197 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно 
до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието 
решение, действие или бездействие се обжалва.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 10.10.2019 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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