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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

 

ДО  

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 

ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АКВАПАРК” 

 

 

РАЗЯСНЕНИE ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ  
 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В отговор на отправени въпроси по Документацията за участие в процедурата, 

на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения: 

 

Въпрос №1:  

Възложителят е определил, че крайният срок за изпълнение на работите, 

включени в предмета на поръчката е 15.07.2015 г. (т. ІІ.3. от обявлението за обществена 

поръчка) но и, че срокът за изпълнение на поръчката се определя по предложение на 

участника, но следва да бъде не по-малко от 120 календарни дни. Действително, 

възложителят е посочил в издадено разяснение по реда на чл. 29 от ЗОП, че е поискал 

от ДФЗ-РА удължаване на крайния срок за изпълнение на проекта след 15.07.2015 г. (в 

нарушение на разпоредбата на чл. 41, ал. 2 и на чл. 43, ал. 2, т. 2 от Наредба № 25 от 

29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.). Независимо дали 

бъде одобрена или отхвърлена поисканата промяна в срока за изпълнение на проекта, 

то ще е налице промяна в първоначално обявените условия при които е открита 

процедурата, което влече задължение за възложителя за нейното прекратяване на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Моля разяснете по какъв начин ще бъде оценявано 

съответствието на офертите на участниците с определените изисквания относно срока 

за изпълнение, които са взаимно изключващи се?  

http://prsr.government.bg/


В допълнение към горното, в случай на отказ от страна на ДФЗ-РА за 

удължаване на срока за изпълнение на проекта (например поради несъответствие на 

исканите промени с определените в наредбата условия за изпълнение на проектите) 

всички работи изпълнени след 15.07.2015 г. няма да бъдат приети и разходите за тях 

няма да бъдат верифицирани от фонда. Въпреки, че съгласно т. 5.5. от договора 

възложителят е задължен да заплати изпълнените и приети работи, то напротив 

съгласно т. 4.4. буква „б“ от проекта на договор разходите за изпълнените работи, 

които са приети от възложителя, но не са одобрени от ДФЗ-РА, не са включени в 

окончателно плащане и ще са за сметка на изпълнителя.  

Предвид изложеното, моля направете разяснение по какъв ред, определен в 

проекта на договор, възложителят ще приема и заплаща работите, изпълнени след 

15.07.2015 г. и за чия сметка ще са работите, изпълнени но неприети от ДФЗ-РА по 

вина на възложителя при гореизложените хипотези?  

 

 Отговор: 

 Проектът за изменения и допълнения на Наредба №25 от 2008 г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 - 2013 г. е изготвен; очаква се обнародването му и 

влизането на измененията, включително по отношение на крайния срок, в сила. 

Възложителят ще действа съобразно измененията на нормативната уредба. 

 

Въпрос №2:  

Възложителят е определил изискванията към влаганите материали и изпълнението 

на работите в том ІІІ „Технически спецификации в документацията за участие. 

Същевременно е публикувал като приложение файл „Технически спецификации, 

одобрени от ДФЗ“. Моля направете разяснение кой документ има приоритет в случай 

на несъответствия между тях и ако единият документ е одобрен от ДФЗ това означава 

ли, че другият документ не е одобрен?  

В техническата спецификация са направени „разяснения“ с които се изменя 

обхвата на работите, предмет на поръчката, както са посочени в одобрената от ДФЗ-РА 

количествена сметка (приложение към договора за подпомагане). Например е посочено, 

че „описаният в т. 1 „под от щампована стомана номер на работния материал 1.4404“ да 

се разбира като 12бр. модулни елементи с площ от 21м² всеки изрязани от 

гореописания материал“ (т.23), докато в количествената сметка е посочено позиция 1. 

Под от щампована стомана (материал 1.4404 – EN X2CrNiMo17-12-2 или 

еквивалентен), мярка „м“ (линеен метър), количество 12 м. Когато порокът в 

техническата спецификация или количествените сметки, изготвени от възложителя е 

такъв, че се стига до невъзможността участниците да оферират правилно параметри от 

техническото си предложение за изпълнение на поръчката е налице хипотезата на чл. 

39, ал. 1, т. 6 от ЗОП за прекратяване на процедурата - нарушения при откриването на 



процедурата, които не могат да бъдат отстранени без да се променят условията на 

обявяване.  

Обръщаме Ви внимание, че ползвателят на помощта е задължен да изпълни точно 

одобрения проект в обхвата, определен в количествената сметка, приложение към 

договора за безвъзмездна финансова помощ. Също така при сключване на договора, 

Кметът на община Копривщица като ползвател е декларирал, че е получил одобрената 

от ДФЗ количествена сметка. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от Наредба № 25 в 

случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни 

задължения след изплащане на финансовата помощ, ДФЗ-РА може да поиска връщане 

на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички 

договори, сключени с ползвателя на помощта. Тази разпоредба е пресъздадена и в 

договора за подпомагане, в който е включена клауза, че фондът има право да откаже 

изплащането на цялата или на част от финансовата помощ (както и да претендира 

възстановяване на помощта) и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвател, 

който не е изпълнил някое от задълженията си произтичащи от договора за 

подпомагане или Наредба № 25. Фондът има същото право в случай, че ползвателят не 

е използвал при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

респективно се е отклонил от одобрените от фонда количествени сметки. Съгласно 

проекта на договор възложителят има право едностранно и без предизвестие да 

прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради невъзможност за 

осигуряване на финансирането му, в случай че Финансиращия орган Държавен фонд 

"Земеделие" прекрати действието на Договор №23/321/01094 за отпускане на 

финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР (т. 13.4 от договора). 

Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗОП възложителят може да прекрати 

договор за обществена поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в 

състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на 

изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в 

съответствие с уговореното в него. Фондът има право да откаже да одобри сключването 

на договор с участника, определен за изпълнител при последващ контрол на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка в случай, че са нарушени 

разпоредби на ЗОП и ППЗОП. Моля, разяснете за чия сметка ще бъдат разходите за 

изпълнените работи в случай, че ДФЗ прекрати по вина на възложителя на посоченото 

по-горе основание договора за подпомагане на общината за изпълнение на проекта или 

не „оторизира“ част от разходите за изпълнените работи? 

 

Отговор:  

 

ДФЗ е одобрил не само количествените сметки, но и техническия проект. 

Сравнявайки количеството квадратни метри щампована стомана, необходимо за 

изработване на съоръжението в техническия проект и количеството щампована 

стомана, предвидено в линейни метри в количествената сметка е очевидно, че е 

допуснато несъответствие в мерните единици. Разяснението дадено от възложителя 

е направено с цел коректното ценообразуване  на съответната позиция от КС. 



Утвърденият от Възложителят проект на Договор за обществена поръчка не 

може да обхване всички възможни хипотези, които биха могли да възникнат в хода на 

неговото изпълнение, поради което за всички неуредени случаи, са приложими 

изискванията, установени в ЗОП и правилника за неговото прилагане.  

 

 

Въпрос №3:  

Възложителят е определил, че изпълнителят има право да получи плащания за 

извършените работи (т. 6.1. от проекта на договор), а възложителят се задължава да 

заплати извършените работи (т.5.5.), но и същевременно, че възложителят има право 

едностранно да намали уговорената цена до размера на осигуреното финансиране 

(т.2.3.). Договорната клауза по т. 2.3. противоречи на клаузата на т. 2.1. и нарушава 

забраната за изменение на сключени договори в чл. 43 от ЗОП и поради това е 

нищожна. Съгласно т. 14.3. от договора, която пресъздава нормата на чл. 26, ал. 4 от 

ЗЗД нищожността на една клауза не влече нищожност на договора като цяло. Клаузата 

по т. 2.3 противоречи и на клаузите по т. 4.5., съгласно която единичните цени не могат 

да бъдат променяни, а изпълнителят се задължава да извърши строителството в пълен 

обем съгласно офертата и количествената сметка (т. 6.3.).  

В договора е включена клауза (11.4), съгласно която в случай на наложени 

санкции, корекции и неверифицирани суми от компетентните органи, във връзка с 

договора, същите се поемат изцяло от изпълнителя. Във връзка с този договор не могат 

да се налагат корекции (извършват се само частични плащания), а корекциите се 

определят за нарушения на възложителя при изпълнение на договора за подпомагане се 

определят корекции. Единствено ползвателят на помощта носи отговорност в случай на 

установени нарушения при провеждане на процедурата, като ДФЗ-РА има право да 

налага финансови корекции съгласно Постановление № 134 от 5 юли 2010 г. за 

приемане на методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат 

спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани 

от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство. Противоречие е налице 

и между т. 4.7. от договора, съгласно която изпълнителят издава фактура на 

възложителя за одобрените изпълнени работи и т. 4.4. буква „б“, която урежда размера 

на окончателното плащане. Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във 

връзка една с друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на 

страните (т. 14.2). Участникът е приел клаузите на договора и е декларирал това в 

офертата си. Прилагането на договорните клаузи относно приемането, фактурирането и 

заплащането на работите е опорочено поради противоречията между тях и е налице 

хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП за прекратяване на процедурата. Моля, разяснете 

по какъв ред ще бъдат приети и на каква стойност ще бъдат заплатени работите, които 

изпълнителят е извършил в пълен обем, съобразно количествената сметка, ценовата 

оферта и приложенията към нея?  

В т.4.4, буква „а“ от проекта на договор е определено задължението на изпълнителя 

да обезпечи авансово плащане с банкова гаранция. Периодът на валидност на 

гаранцията за авансовото плащане е определен като 90 (деветдесет) дни след 



изпълнение на договора. В договора не са уредени обстоятелствата при настъпването 

на които гаранцията за аванс ще бъде освободена, респективно обстоятелствата при 

настъпването на които гаранцията ще бъде усвоена частично или изцяло от 

възложителя (частично освобождаване по аналогия с чл. 63, ал. 2 от ЗОП).  

Моля, разяснете при настъпването на какви обстоятелства гаранцията за аванс ще 

бъде освободена, респективно усвоена от възложителя. Възложителят ще освободи ли 

гаранцията за аванс след изпълнението и приемането на достатъчен обем работи, 

стойността на които да е равна на обезпечения аванс? Служи ли гаранцията за 

обезпечаване на наложени по вина на възложителя финансови корекции (например 

поради незаконосъобразен избор на изпълнител на обществената поръчка) в нарушение 

на разпоредбите на ЗОП относно гаранциите и действащото гражданско 

законодателство?  

Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал.1 от ЗОП всяко лице има право да отправи 

искане за издаване на разяснения, без да е необходимо да притежава качеството на 

заинтересовано лице или участник в процедурата. Обръщаме Ви внимание, че 

неиздаването на разяснения по направено искане е самостоятелно и достатъчно 

основание за обжалване пред КЗК на бездействие на възложителя. Направените 

разяснения от възложителя са част от документацията за участие и задължително се 

предоставят на ДФЗ-РА за осъществяване на последващ контрол. Също така, 

подаването на жалба, независимо дали е образувано производство по нея и независимо 

от постановеното решение е основание за определяне на финансова корекция, съгласно 

указанията и практиката на одитния орган - Дирекция „Одит на средствата от ЕС“, 

Министерство на финансите.  

 

Отговор:  

Плащанията по Договора за обществена поръчка ще бъдат извършени съобразно 

предвиденото в чл.4.4 от договора. 

Срокът на валидност на гаранцията за авансовото плащане е 90 дни след крайната 

дата за изпълнение на договора, което предполага, че тя се освобождава при пълно и 

точно изпълнение на възложената работа, в посочения срок.  

 

 

С уважение: 

Генчо Герданов /П/ 

Кмет на община Копривщица 

 

 

 

 

 


