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ПИСМЕНИ МОТИВИ 

по чл. 231, ал. 5 от ЗОП 

За обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор и оценка на 

съответствието на работния проект и изпълняване функциите на инженер по смисъла на 

договорните условия по ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК 

инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК - ВИДИН” ЕООД, гр. 

Видин” по 2 обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на 

съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия 

по ФИДИК за обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от 

РШ138 до КПС1”, 

Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на 

съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия 

по ФИДИК за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. 

Видин” 

 

 

 

Настоящите мотиви са изготвени на основание чл. 231, ал. 5 от ЗОП, във връзка с 

извършени от страна на Възложителя несъществени изменения в приложимите към 

обществената поръчка стандартизирани документи. 

 

I. Изменения в стандартизиран образец „Техническо задание” за Обособена 

позиция № 1 и № 2 от настоящата обществена поръчка. 

 

1. В раздел II Описание на поръчката, т. 2.1., (2) „Задачи по време на фазите на 

проектиране и строителство”, е допълнена точка 5 със следното съдържание: „Изготвяне на 

доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти.” 

Допълнението е с цел конкретизиране на задачите, които следва да бъдат изпълнени по 

време на проектирането и строителството. 

 

2. В раздел II Описание на поръчката, т. 2.1., (2) „Задачи по време на фазите на 

проектиране и строителство”, т. 7, гласяща:  

 

„Оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж.”   
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е изменена по следния начин:  

 

„Оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж или 

Заповед за допълване на вече издаденото такова.”,  

тъй като за част от обектите, включени в предмета на поръчката, е налице издадено 

Разрешение за строеж и е необходимо само допълването му. 

 

3. В раздел II Описание на поръчката, т. 3.3 „Докладване”, т. 3 – думата „шестмесечни” е 

заменена с „тримесечни”, с цел синхронизиране на клаузите от проекта на договор, във връзка с 

предвидените в чл. 7, ал. 1 междинни плащания на тримесечна база. 

 

II. Изменения в стандартизиран образец „Договор” за Обособена позиция № 1 и 

№ 2 от настоящата обществена поръчка. 

 

1. В чл. 2, ал. 2 е допълнена точка 5 със следното съдържание: „Изготвяне на доклади за 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти.” 

Допълнението е с цел конкретизиране на задачите, които следва да бъдат изпълнени по 

време на проектирането и строителството. 

 

2. В чл. 2, ал. 2, т. 7, гласяща:  

 

„Оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж.”   

 

е изменена по следния начин:  

 

„Оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж или 

Заповед за допълване на вече издаденото такова.”,  

тъй като за част от обектите, включени в предмета на обособените позиции, е налице 

издадено Разрешение за строеж и е необходимо само допълването им. 

 

3. В чл. 1, ал. 3, както и в чл. 2, ал. 4 са заличени текстовете, свързани с предварителна 

оценка на съответствието на идейните проекти, тъй като описаната услуга е вече извършена в 

рамките на друга обществена поръчка. 

 

4. Чл. 5, гласящ:  

 

„Този договор предвижда авансово плащане, междинни плащания и окончателно 

плащане.”, 

 е изменен по следния начин: 
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„Този договор не предвижда авансово плащане. Предвиждат се междинни плащания и 

окончателно плащане.”, 

тъй като Възложителят в настоящата обществена поръчка не предвижда извършването на 

авансово плащане. 

 

5. В чл. 6 са заличени текстовете, свързани с авансово плащане, поради идентични с 

описаните в т. 4 от настоящия раздел мотиви. 

 

6. Чл. 10, ал. 2, гласяща:  

„Настоящият договор влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство 

Изпълнителят се уведомява от Възложителя. В случай че в срок от 3 /три/ месеца от 

подписването на настоящия договор, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните по него 

може да поиска прекратяване без предизвестие.” 

е изменена по следния начин: 

„Настоящият договор влиза в сила от момента на получаване на писмено уведомление за 

стартиране на дейностите, отправено от Възложителя до Изпълнителя.”, 

тъй като към момента на откриване на настоящата обществена поръчка финансирането й 

е вече осигурено – Възложителят е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ № Д-34-68/21.08.2019 г. по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 

г., приоритетна ос 1 „Води”, финансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и обявена 

процедура „BG161M1OP0002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура в рамките на проект 

„ВиК инфраструктура в обособена територия Видин”. 

 

7. Чл. 14, т. 9, гласяща: 

„Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, описани в Техническото задание.”, 

е изменена по следния начин: 

„Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, описани в Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.”, 

 тъй като в Техническото задание не са налице описани изисквания, свързани с 

изпълнението на мерките за информация и публичност, като такива се съдържат именно в 
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Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014 – 2020 г. 

 

8. В чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 17, ал. 1 и чл. 23, ал. 2, т. 2 – думата „шестмесечни” навсякъде е 

заменена с „тримесечни”, с цел синхронизиране на клаузите от проекта на договор, във връзка с 

предвидените в чл. 7, ал. 1 междинни плащания на тримесечна база. 

 

 9. В чл. 33 е заличена точка 5, тъй като към момента на откриване на настоящата 

обществена поръчка финансирането й е вече осигурено – Възложителят е бенефициент по 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-68/21.08.2019 г. по 

Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 1 „Води”, финансирана от 

Кохезионния фонд на Европейския съюз и обявена процедура „BG161M1OP0002-1.016 – 

Изграждане на ВиК инфраструктура в рамките на проект „ВиК инфраструктура в обособена 

територия Видин”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


