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ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОДИТ НА ПРОЕКТ:  

„ИИДД--ПППП  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  ууссттррооййссттввоо  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррииррооддеенн  ппаарркк  
„„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции ” 

 

 

Том І 
 

Указания за участие 
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А. ОПИСАНИЕ 
Дейността одит ще се възложи на изпълнител, който да извърши необходимите 

процедури по проверка на разходите, извършени по проект „ИИДД--ПППП  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  
ууссттррооййссттввоо  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции ”, финансиран по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ рег. № DIR 5113326-С-008. 

Избраният изпълнител трябва да осигури необходимата експертна и методическа помощ 
и контрол при изпълнението на дейностите по проекта, както и тяхната прецизна финансова 
отчетност и дисциплина чрез постоянен контрол и вътрешен мониторинг по спазване на 
финансовата дисциплина и документооборота до окончателното приключване на проекта. 

За възлагане на поръчката възложителя ще събере оферти с публикуване на покана, 
изготвена по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията за обществени 
поръчки. 
 Възложителя публикува поканата на портала за обществени поръчки по ред, определен с 
правилника за прилагане на ЗОП и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е 
по-кратък от 7 дни. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването. 
Едновременно с това, поканата ще бъде публикувана и в“ профила на купувача“. 
  

 
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 
Плик № 1 „Документи за подбор" 
 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Свободна форма, подписва се 
от   участника; 

2. Оферта за участие (Образец № 1) - попълнена и подписана;  

3. Административни сведения (Образец № 2) - попълнен и подписан; 

4. Копие от документа за регистрация  или единен идентификационен код, съгласно чл. 
23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец;  копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или 
документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му 
законодателство, представен в официален превод на български език -  документът се 
представя от участник/член на обединение/подизпълнител;  

5.  Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на 
поръчката  - свободен текст; 
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6. Документи доказващи квалификацията  на експертите;  

7. Писмо от участника за приемане на одиторски ангажименти със съдържание, 
определено по Международните одиторски стандарти и в съответствие с условията на 
Възложителя в документацията 

Плик №2  "Предложение за изпълнение на поръчката" -  съдържа предложението за 
изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 3  

Плик №3 „Предлагана цена” - съдържа ценовата оферта на участника, изготвено по Образец 
№ 4 

 
В. ЗАПЕЧАТВАНЕ, МАРКИРАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Запечатване и маркиране  
1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на настоящата 
документация се подвързват в папка/и, се запечатват в непрозрачни пликове № 1,  2 и 3, като се 
надписват в долния ляв ъгъл – Плик № 1 „Документи за подбор", Плик № 2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. 
1.2. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл 
се изписва: 

Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“ 
Оферта за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, на осн. чл. 14, ал. 
4, т. 2 и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Одит на проект: „ИИДД--ПППП  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  
ззаа  ууссттррооййссттввоо  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции ”. 
 
1.3. В долния ляв ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес за 
кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail. 
1.4. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. 
Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния 
срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

2. Място и срок на подаване на офертите 
 

2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите 
оферти на адрес: ДПП „Златни пясъци“ – КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в 
деловодството на ДПП „Златни пясъци“, за информация тел. 052/355591 факс: 052/355541, 
всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, включително или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: ДПП „Златни пясъци“ – КК „Златни 
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пясъци”, до хотел „Зора”, деловодство на ДПП „Златни пясъци, като разходите са за сметка 
на участника, като се предвижда да се спази крайният срок за получаване в деловодството на 
ДПП „Златни пясъци“.  

2.2. Крайният срок за внасяне на документи/оферти е до 16:00 часа на 07.01.2013 г на адрес 
ДПП „Златни пясъци“ – КК „златни пясъци”, до хотел „Зора”, в деловодството на ДПП 
„Златни пясъци“. 
2.3. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг 
начин за представяне. 
2.4. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя. 

2.5. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и 
час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 
3.1. Възложителя може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена 
само една оферта. 

Г. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ 
НА ДОГОВОР.  ОБЖАЛВАНЕ 

І.  РЕД ЗА РАБОТАТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА 

1. Назначаване на длъжностни лица 
1.1. След публикуваяне на публичната покана в Агенция по обществени поръчки, Възложителят 
определя длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят представените оферти.  

1.2. След получаване на офертите, определените длъжностни лица трябва да попълнят 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3. 

1.3. Лицата по т. 1.1. определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за 
резултатите от работата си, който следва да се представи на Възложителя за утвърждаване.  

2. Начин на вземане на решения 
2.1. Решенията на определените длъжностни лица се вземат с мнозинство.  

2.2. Когато някой от тях е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 
писмено излага мотивите си.   
2.3. Когато по обективни причини някое от определените длъжностни лица не може да 
изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава 
заповед за определяне на ново длъжностно лице. 
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3. Преглед и класиране на офертите от длъжностните лица: 
3.1. Определените длъжностни лица проверяват целостта на пликовете и пристъпват към 
отварянето им по реда на тяхното постъпване. 

3.2. Длъжностните лица проверяват за наличието на три отделни запечатани плика, след което 
подписват плик № 2 и плик № 3.  

3.3. Длъжностните лица отварят плик № 2 и подписват всички документи, съдържащи се в него.  
3.4. Длъжностните лица не разглеждат Плик № 2 на участниците, които не отговарят на 
критериите за подбор. 
3.5. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП, 
Длъжностните лица предлагат участника за отстраняване от участие в процедурата. 
3.6. Длъжностните лица могат по всяко време да проверяват заявените от участниците данни, да 
изискват от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в Плик 
№ 2 и Плик № 3, без да се допуска промяна на „Предложението за изпълнение на поръчката” 
или „Ценовото предложение” на участниците. 
3.7. Длъжностните лица извършват оценка на офертите  по критерия „икономически най-
изгодна оферта”. 

3.8. Критерий за оценка на офертите 
Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-
изгодна оферта”. 

3.9. Показатели за формиране на комплексната оценка 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 
методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на 
общата оценка (О оц): 

 (Т оц) Техническa оценка - тежест в общата оценка 60%, максимум 60 точки.  
 (Ф оц) Финансова оценка -  тежест в общата оценка 40%, максимум 40 точки.  

 
3.10. Техническа оценка - Тоц 
Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата - 60% 

Техническата оценка Тоц се формира като сбор от оценката на предложенията по  

подпоказатели  Tоц 1 - организация и методология и Тоц 2 – план за извършване на дейностите 

по одита. Нейната максимална стойност е 60 точки. 
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Т оц = Т оц 1 + Т оц 2 
 
За всеки под показател се поставят точки. Максималният брой точки по подпоказател Тоц 1 
е  40 т., а  по подпоказател Tоц 2 e 20 точки, с което общата стойност на техническата 
оценка е 60 точки.  
 

Таблица за Техническа оценка 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА Да/Не макс.т. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ – Подпоказател Т оц 1  40 
Описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени при изпълнение  на 
обществената поръчка и документи, които ще бъдат  съставени и 
предоставени на възложителя 

 15 

Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху 
изпълнението на договора  15 

Описание на предлагания подход, на процеса на управление на изпълнението 
на договора от страна на Изпълнителя и на вътрешния контрол, който той 
ще упражнява.   
 

 10 

ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОДИТА – Подпоказател Т 
оц 2  20 

Изчерпателност на плана за извършване на дейностите по одита  
  10 

Наличие на гаранции в плана за извършване на дейностите по одита, че 
сроковете за изпълнение на отделните дейности са съобразени със срока за 
неговото изпълнение и приключване 

 10 

                                                                                                                                Общо точки: 60 
 

Оценката по всеки един от горепосочените подпоказатели се извършва съгласно следните 
критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на възложителя: 
 
 
Организация и методология 
Оценката се поставя съобразно съдържанието на Работната програма – Организация и 
методология за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка  
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Точките се разпределят като следва: 
 
Описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение  
на обществената поръчка и документи, които ще бъдат съставени и 
предоставени на възложителя 
 

точки 

Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение  на 
обществената поръчка и документите, които ще бъдат  съставени и 
предоставени на възложителя, но: 
- посоченото в офертата е твърде бланкетно, липсва аналитичност, 
като само се преповтарят изискванията на възложителя, представени в 
документацията за участие в процедурата, без да е видно разбирането на 
участника за дейностите 
 или  
- при описание на дейностите и при изброяванията на документите са 
допуснати противоречия между посоченото за различните дейности или 
документи. 

5 

Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на 
обществената поръчка и документите, които ще бъдат съставени и 
предоставени на възложителя. Участникът е посочил какво точно 
предлага да извърши, но: 
- някои от дейностите са описани общо; не е посочена логическата връзка 
между различните дейности; или  
- не е посочена връзка между дейностите и документите, които ще 
бъдат изготвени от изпълнителя. 

10 

Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на обществената 
поръчка са изброени и детайлно описани. Ясно, задълбочено и 
непротиворечиво участникът е посочил какво конкретно той ще извърши 
при изпълнението на поръчката.   
Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности, 
тяхната последователност. 
Посочени са документите, които ще бъдат  съставени и предоставени на 
възложителя, като изброяването на тези документи е обвързано с 
направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката. 

 
 
 
 

15  

 
 
 
 
Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху 
изпълнението на договора: 
 

точки 
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Рисковете и допусканията, които участникът счита, че оказват влияние 
върху изпълнението на договора  са изброени само общо, без да е посочена 
конкретното им въздействие върху изпълнението на проекта. 

 
5 

Участникът е посочил и обяснил рисковете и допусканията, които счита, 
че оказват влияние върху изпълнението на договора; посочено е 
конкретното им значение за изпълнението на проекта , но участникът не 
е посочил какви мерки ще предприеме за управлението им или посочените 
мерки не съответстват на идентифицираните рискове. 

 
 

10  

Участникът е посочил и обяснил рисковете и допусканията, които счита, 
че оказват влияние върху изпълнението на договора. Посочени са 
допускания и рискове пряко свързани с предмета на поръчката, 
участникът е оценил идентифицираните рискове и е посочил какви мерки 
ще предприеме за управлението им, съответно посочените мерки  
съответстват на идентифицираните рискове. 

 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Описание на предлагания подход, на процеса на управление на 
изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и на вътрешния 
контрол, който той ще упражнява: 

точки  

Участникът е описал предлагания подход, процеса на управление на 
изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и вътрешния 
контрол, който той ще упражнява, но посоченото в офертата е твърде 
общо, без да е обвързано конкретно с предмета на настоящата поръчка. 

 
4  

В офертата е описан предлагания подход, процеса на управление на 
изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и вътрешния 
контрол, който той ще упражнява. Посоченото в офертата е обвързано с 
предмета на настоящата поръчка, но предлагания подход за изпълнение 
на поръчката, процес на управление на договора от страна на 
Изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява не са 
обвързани по между си. 

 
 
7  

В офертата предлаганият подход, процесът на управление на 
изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и вътрешният 
контрол, който той ще упражнява, са описани ясно и задълбочено. 
Посоченото в офертата е обвързано и съответства на предмета на 
настоящата поръчка. Обяснена е връзката между предлагания подход за 
изпълнение на поръчката, процес на управление на договора от страна на 

 
 
 

10  
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Изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява. 

  
 
План за изпълнение на дейностите по одита 
Оценката се поставя съобразно съдържанието на Работната програма – План за 
изпълнение на дейностите по одита 
 
Изчерпателност на план за изпълнение на дейностите по одита  
 

точки 

Представен е план за изпълнение  на дейностите по одита, но в него не са 
ясно отразени всички дейности, описани в офертата на участника  

4  

В плана за изпълнение  на дейностите по одита са изброени дейностите, 
предмет на поръчката, но не е отразена тяхната последователност. 

7  

В плана за и изпълнение на дейностите по одита изчерпателно са изброени 
дейностите, предмет на поръчката. Планът съответства на 
предложенията в останалата част от техническата оферта. 
Последователността на дейностите е съобразена и ясно отчетена в 
представения План. 

 
10  

 
 
 
Наличие на гаранции в плана за изпълнение  на дейностите по одита, 
че сроковете за изпълнение на отделните дейности са съобразени със 
срока за неговото изпълнение и приключване 
 

точки 

В плана за изпълнение на дейностите по одита е посочен срок за 
изпълнение, който съответства на изискванията на възложителя, но 
разпределението на времето за извършване на отделните дейности е 
твърде общо – без да е отчетена тяхното времетраене и 
последователност. 

 
4 

В плана за изпълнение на дейностите по одита е посочен срок за 
изпълнение, който съответства на изискванията на възложителя, 
посочено е разпределението на времето за извършване на отделните 
дейности, но: 
- времето за изпълнение на отделните дейности не отчита изцяло 
предложеното в останалата част от работната програма (Организация 
и методология за изпълнение на дейностите предмет на обществената 

 
 
 
 
 
 
7  
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поръчка), или разпределението на времето за отделните дейности е 
нереалистично;  
или 
- не е отчетено времето за уведомяване на възложителя и отчитане на 
изпълненото. 
Планът за изпълнение на дейностите по одита съдържа в себе си 
гаранции, че сроковете за изпълнение на отделните дейности са 
съобразени със срока за  изпълнение и приключване на цялостната одитна 
дейност – сроковете за изпълнение на дейностите се ясно посочени, 
отчетена е тяхната последователност, налице е ясна логическа 
обвързаност между Плана и посоченото в останалата част от 
работната програма (Организацията и методология за изпълнение на 
дейностите предмет на обществената поръчка);  предвидено е 
необходимото време за уведомяване на възложителя и отчитане на 
изпълненото; сроковете са реалистични и не застрашават качественото 
изпълнение на поръчката. 

 
 
 
 
 

10  

 
 
 

3.12. Финансова оценка – Фоц 
      

Финансовата оценка – Фоц е с максимална стойност 40 т. 

Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.  

 
Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: 
 

 При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 
изражение на сумата. 

 Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и 
количеството, за вярно се приема единичната цена. 
 

Оценка на финансовото предложение: 
 
Фоц = Фоц min/ Фоц n*40, където: 
 
- Фоц е оценката на n-тото финансово предложение, 
- Фоц min е най-ниското финансово предложение, 
- Фоц n е n-тото финансово предложение. 
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Стойността на получената финансова оценка (Фоц) се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

      
 

3.13. Обща оценка -  Ооц 
Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата 
оценка. 

 
Общата оценка се изчислява по формулата: Ооц = Тоц + Фоц,  където: 

Ооц     –  общата оценка на i-тата оферта, 
Тоц      – техническата оценка на i-тата оферта, 
Фоц     – финансовата оценка на i-тата оферта. 

  
ВАЖНО: В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 
При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест, а именно: подпоказател ”Организация и методология” от 
Техническата оценка и се избира офертата с по-високата стойност по този подпоказател. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако по реда описан по-горе не може да се определи коя е 
икономически най-изгодна оферта. 

4. Окончателна оценка и обявяване на резултатите 
4.1. Участникът  получил най-висока обща оценка се класира на първо място.   

4.2. Длъжностните лица съставят протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите, със съдържание, определено в чл. 72, ал. 1 от ЗОП и настоящата документация. 
Протоколът се подписва от всички длъжностни лица и се предава на Възложителя за 
утвърждаване. 

 
ІІІ.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Срокове за сключване на договор  
1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо 
място и определен за изпълнител участник.  
1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществената поръчка, в едномесечен срок 
след приключване на работата на длъжностните лица и утвърждаването на протокола. 
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2. Условия за сключване на договора 
2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 
длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата 
на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 5. 

2.2. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, Възложителят може 
да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи 
договор с него. 

3. Съдържание на договора 
3.1. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки. 

3.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата 
на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

Д. ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

І.  ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ 
1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.  
2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 
 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 
 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 

който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 
първия работен ден, следващ почивния. 

ІІ.  КОМУНИКАЦИЯ 

1. Език 
Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се 
провежда на български език. 

2. Ред за комуникация 
2.1. Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.  

2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните начини:  

 лично; 
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 по пощата с обратна разписка; 
 по факс; 
 по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис; 
 чрез комбинация от посочените по-горе начини.  

2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва: 
 лично;  
 на посочения от участника адрес за кореспонденция; 
 на посочения от участника номер на факс; 
 на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис; 
2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по 
начин, който позволява на възложителя да получи: 

 номера, от който постъпва информацията; 
 дата и час на изпращане.  

2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за 
редовна. 
2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за 
провеждане на процедурата. 
2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно 
връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично 
генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 


