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І. Решение на Възложителя за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез договаряне без обявление  

ІІ. Покана за участие в процедура по договаряне без обявление – Приложение №1 

ІІІ. Пълно описание на обекта на  поръчката и указания за участие – Приложение № 2; 

1.  Съдържание на офертата: Списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от представляващия участника - (по образец Приложение 2) 

2.    Административни сведения – (по образец Приложение 3) 

3. Оферта – (по образец Приложение 1) 

4. Представяне на участника, което включва: 4.1 посочване на Единен идентификационен 

код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата. идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за 

правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или 

седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в 

търговски регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или 

обявяване в публични актове, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен.  4.2  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец приложение №4 (в оригинал). 

5. Заверено копие на   договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият (когато участникът е 

обединение/консорциум което не е юридическо лице). (ако е приложимо) 

6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). (ако е приложимо) 

7. Декларация по чл. 57, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8 от 

ЗОП (по образец Приложение № 5) 

8. Декларация за за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1и 

чл.109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза – (по образец Приложение № 6) 

9. Декларация за запознаване с условията на поръчката  (по образец приложение 8) 

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители (оригинал), ако 

се предвиждат такива от участника; (по Образец Приложение 9) 

11. Декларация за приемане условията на договор (по Образец Приложение10) 

Доказателства за икономическото и финансовото състояние  

12.  Не се изискват 
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Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника 

13. Списък на услугите (Приложение № 7), еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от дата на подаване на офертите 

в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността, придружен с 

доказателства за извършените услуги. 

14. Списък на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената 

поръчка – попълнен по образец Приложение № 7а, с приложени ДЕКЛАРАЦИИ (образец 

Приложение № 7б)  

15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (по Образец 

Приложение 11) 

16. Декларация по чл. 3, т. 8 и 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 от участник / подизпълнител – Приложение №12 

17. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на 

безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани 

от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” – Приложение № 13 

18. Други документи, които участникът счита за важни и съществени - ако е приложимо 

19. Електронен носител на документите, съдържащи се в Плик 1 във формат .pdf 

 

ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

 

1. Техническо предложение – (по образец Приложение 14) 

2. Електронен носител на документите, съдържащи се в Плик 2 във формат .pdf 

 

ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена“ 

 

1. Ценово предложение – (по образец Приложение 15) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

До  „Юнион Корект  Варна” ООД 

със седалище и адрес на управление: 

гр. Варна, ул.”Цани Гинчев” № 7 

представлявано от арх. Димитър Стефанов 

 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

гр. София 1000 

ул. „Леге” № 4 

 

 

Номер на ДБФП: BG161PO001/5-01/2008/063 
 

 

 

 

П О К А Н А 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: 

 

„Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, 

реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ, 

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, с административен адрес в гр. София, бул. 

„Александър Стамболийски” № 17, тел.: 02 9400946, интернет адрес: 

www.mc.government.bg,  e-mail: t.tsvetanova@mc.government.bg  на основание чл. 90, ал. 1, т. 

3 от ЗОП и във връзка с Решение № ........................................... г. за откриване на процедура на 

договаряне без обявление, Ви отправя покана за участие в договарянето, което ще се проведе 

на 21.08.2015 година от 10:30 часа в зала „Колегиум” в сградата на Министерство на 

културата. 

 

1. Предмет 

Предметът на настоящата обществената поръчка е „Изготвяне на проект във фаза 

„технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, реконструкция и модернизация на сграда 

Филиал на ТМПЦ Варна“., при условия, описани в настоящите указания и документацията за 

участие в обществената поръчка. 

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект: BG161PO001/5-01/2008/063 

„Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и 

http://www.mc.government.bg/
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укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-

2013” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 

съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-

01/2008/063 
 

2. Стойност на поръчката 

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по проект: BG161PO001/5-01/2008/063 „Техническа 

помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на 

административния капацитет за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013”, 

максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността е 47 105 лв. 

(четиридесет и седем хиляди сто и пет лева), без вкл. ДДС или 56 526 лв. (петдесет и шест 

хиляди петстотин двадесет и шест) лева  с вкл. ДДС. 

 

3. Пълно описание на предмета на поръчката 

 

Предмет на възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без обявление включва 

„Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, 

реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 

Изискванията към обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за комплекса по 

видове специалности се  определят в съответствие с Наредба №4 на МРРБ  (обн. ДВ, бр.51 

от 5.06.2001г., в сила от 5.06.2001г., чл.3 (1) за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, съгласно заданието по-долу: 

 

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

НА ОБЕКТ: 

 

Ремонт, надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ 

Варна 

Настоящото задание за изготвяне на инвестиционен проект за ремонт,надстройка, 

реконструкция и модернизация на сцена „Филиал” на ТМПЦ – Варна е изготвено в отговор на 

необходимостта от предприемане на спешни мерки за съхраняване на втората сцена на ТМПЦ 

гр.Варна, силно амортизирана ,както физически като сграда ,така и като инсталационно 

обезпечаване. Сградата е изключителна държавна собственост декларирана за архитектурно-

строителна недвижима културна ценност и включена в списъка с такива на територията на 

Община Варна. 

1. Цел на проекта. 

Сградата на филиала на ТМПЦ – Варна, бивша зала „Съединение” да бъде обновена 

съобразено настоящите нужди на ТМПЦ – Варна. В обхвата на обновлението да се включи 

цялата сграда в т.ч и инсталациите и системите обслужващи предназначението на сградата. 

Сградата да се приведе в съответствие с действащите строително-технически норми. 

2. Изисквания към съдържанието на сградата. 

 Над съществуващата открита тераса южно от служебния вход на сградата да се 

предвиди надстрояване до височината на основния обем. На нивото партера да се предвиди 

място за клуб на приятелите на театъра. На второ ниво да се предвидят 3 гримьорни. 

Пространството на трето и четвърто ниво да се отреди за камерна зала. В сутерена наличните 

помещения на различни нива предназначени за котелно на дизелово гориво да се изравнят  и 

предвидят за използване като склад за инвентар. 

 Съществуващият санитарен възел в сутерена ,предназначен за обслужващия 

персонал да се преработи в перално помещение с кътове за пране, сушене и гладене за нуждите 

на театъра. 
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 Настоящата зала”Камбарев” де се преустрои като репетиционна зала, а 

съществуващата репетиционна да се преустрои в репетиционна зала за балет. 

 Да се възстанови съществуващия балкон като техническите помещения 

„Озвучаване” и „Осветление” се изтеглят в посока фоайе . Същото да се освободи от 

съществуващото кафене и да се използва по предназначение  като фоайе зрители балкон. 

 Пространството на четирите ложи отляво на залата да се присъедини към 

помещението на сегашната книжарница, която от своя страна да се преустрои в обща 

гримьорна. Към залата ложите са се затворят. 

 Тиристорното помещение да се измести в помещението срещу библиотеката на 

трето ниво в близост до сцената. 

 Капацитетът на зрителната зала в т.ч. балкона да стане 350 места. 

 Да се запази кафенето в ляво от централния вход. 

 Да се преустрои главно фоайе с цел оптимизиране капацитета и местоположението 

на санитарните възли и гардероба. 

 Пространството под главно фоайе да се възстанови като клуб на актьора. 

 

3. Архитектурно-строителни изисквания 

 Да се предвиди ремонт на покрива, димния люк и водоотвеждащата система за 

дъждовни води. 

 Да се проектира увеличаване височината на обема над сцената с 2 м 

 Да се предвидят мерки за външна хидрозащита на сутеренните стени от високи 

подпочвени води. 

 Да се предвиди подмяна на дограмата на сградата. 

 Да се предвиди възстановяване на мазилка и орнаменти по фасадата и цялостно 

боядисване. 

 Да се предвиди ремонт  на всички помещения в сградата с подмяна на настилки и 

боядисване на помещения. 

 За гримьорните и ателиетата да се проектира и достави ново оборудване. 

 Да се предвиди демонтаж на стенна облицовка и таван на зрителна зала , изработка 

на нова мет.конструкция на окачения таван , даваща възможност за ревизия на инсталациите 

по тавана на зрителната зала и монтаж на нови стенни и таванни покрития, съгласно 

изискванията на противопожарната защита и проекта по акустика на залата.  

 При наличие на таванно осветление да се предвиди сервизно таванско помещение.  

 Да се предвиди повдигане нивото на пода на зрителната зала до достигане на 

максимална разлика от нивото на сцената 0,85 м. 

 Да се предвиди ново подово покритие зала и нови столове за зрителите. 

 Да се предвидят места в залата достъпни за инвалидни колички. 

 Да се предвиди реконструкция на аварийните изходи. 

 Проектиране и реконструкция на сцената. Демонтаж на въртящата сцена с двата 

кръга. 

 Проектиране и реконструкция на подсценичното пространство. Строителна 

конструкция за носенето на нова въртяща сцена.  

 Проектиране, доставка и монтаж на нова въртяща сцена с диаметър на кръга 9 м. 

 Проектиране и реконструкция на оркестрина – долно ниво-нивото на зрителната 

зала, горно ниво-нивото на сцената. Площ на оркестрината – за 35 оркестранти. 

 Проектиране, доставка и монтаж на оркестров подиум с механизация и автоматика. 

 Проектиране, доставка и монтаж на дървена настилка на сцената, оркестрината и 

джобовете – доброкачествени, сухи чамови дъски с влажност не по-голяма от 15%, с дебелина 

не по-малка от 50 мм.и широчина от 100 до 120 мм., с импрегнация. 
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 Проектиране  удължаване на І галерия над сцената вдясно до кулата на порталния 

мост; парапети по цялата галерия  с височина от 1,0 до 1,2 м.и тръба ф60 мм на височина 2 м 

над галерията за окачване на осветителни тела.Широчината на галерията да бъде не по-малка 

от 0,8 м. И да бъде оградена с предпазни бордове с височина 0,2 м. 

 Проектиране и изработване, доставка и монтиране на сценично облекло: 

- Главна завеса - според отвора на сцената 

- Крака- ширина 2 м., височина 8 м. – 12 бр. черни и 12 бр.бели 

- Софити – с дължината на чигите, ширина 3 м. -4бр. 

- Рундове : черно кадифе – 1, бяло кадифе – 1, бял безшевен (пропускащ светлината) 

8 х 10 м.-1бр., бледосин и амбър безшевни – по 1бр. 

Към облеклото да се предвидят и съвременни елементи за закрепване към чигите. 

- Комплект от завеси от черен плат и система от проволки за затваряне на „черна 

кутия” отляво, отдясно и отзад на сцената. 

 

4. Изисквания по част ВиК 

Да се предвиди подмяна на тръбната ВиК система обслужваща санитарните възли и 

преоборудване на санитарните помещения. 

5. Изисквания по част Електро инсталации 

 

ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ 

 Проектиране и изпълнение на нова електроинсталация по нова структурно-

кабелна схема, съгласно разположението на съоръженията, механизацията и работните места, 

предвидени в техническия проект.  

 Да се проектира и изгради мълниезащита на сградата  

 При проектирането на електроинсталациите да се вземе пред вид: 

- Всички кабелни линии да бъдат с ново окабеляване 3 и 5- проводно, нови 

ключове, контакти.  

- На сцената, извън въртящия кръг, да се предвидят 6 бр.подови кутии по 3 от двете 

страни на сцената, всяка подова кутия с по 3 димерни контакта евро 16А монофазни, 2 

бр.Шуко 16А директни и един 32А евроконтакт 5 пинов + DMX кабел и конектори „влез-

излез”. 

- На трите стени на галерията да има по един 5-пинов 32А евроконтакт, а на всеки 2 

м. по цялото протежение на галерията – димерни контакти евро 16А монофазни. 

- Да се предвиди ел.инсталация и оборудване за осветление на пътеките и 

обозначаване на редовете в партера и балкона. 

- Към кабина “Озвучаване” да се предвиди самостоятелно ел.захранване с изолиран 

звезден център. За тази кабина да се изгради независим заземителен контур.  

- Общото осветление в зрителната зала да бъде надеждно, лесно за достъп при 

ремонт и да може да се управлява по сила на светене. Да може да се включва както от кабина 

“Осветление”, така и от сцената. 

- Да се предвиди дежурно осветление за цялата площ на сцената. 

- Да се предвиди евакуационно осветление при прекъсване на електрозахранването, 

като в схемата се предвиди използването на автономен източник – ел.генератор с автоматично 

включване. 

 Проектиране, доставка и монтаж на нови електрически табла : главно ел.табло, 

главно разпределително табло, ел.табла, обслужващи машини и съоръжения, етажни табла и 

др.  

 Проектиране и изпълнение на нова заземителна инсталация. 

ПРОЕКТ СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ 

 Проектиране и изграждане на трасета за интернет до сцена, билетни каси, портал-

охрана, кабини „Озвучаване” и „Осветление”, камерна зала.  
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 Проектиране и изграждане на вътрешни телефонни линии.Свързване на линиите 

към разширителен модул на телефонната централа в основна сграда. 

ПРОЕКТ МУЛТИМЕДИЯ И ВИДЕО СИСТЕМИ 

 Проектиране и изпълнение на мултимедийни (видео) системи според 

технологиите VGA, FTP, Fiber, Wi Fi: 

- От кабина „Озвучаване” до аванссцената  и до ариерсцената; 

- От кабина „Озвучаване” до осветителния мост на тавана на залата; 

- От кабина „Озвучаване” до портален осветителен мост. 

 Доставка и монтаж на технически средства за мултимедия:  

- Проектор до 10 000 лумена с подходяща оптика; 

- Екрани за предно и задно проектиране; 

- Видеомиксери – хардуерен и софтуерен; 

- Стойки, платформи, мобилни кабели, HDMI екстендери, медия конвектори.  

ПРОЕКТ ОЗВУЧИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

 Проектиране и изпълнение на нова озвучителна мрежа с доставка и монтаж на 

съвременна озвучителна техника; изграждане на нови системи за прослушване, разговори и 

безжични средства за комуникация между оперативните служби.  

ПРОЕКТ СЦЕНИЧНО И ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 Проектиране, доставка и монтаж на съвременна осветителна техника за 

театралната и камерната сцени (пултове за управление, димери, осветителни тела, 

интелигентни устройства и машини за художествено осветление и специални ефекти).  

ПРОЕКТ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ И АВТОМАТИКА – ПРОЕКТ 

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЦЕНИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ОРКЕСТРИНА 

 Основен ремонт на ръчните подемници с пълна подмяна на тръби ф60 мм, 

всички носещи стоманени въжета ф6,5 мм и задвижващи конопени въжета, елемент на 

релсовите пътища, плъзгачи, нови ролки с търкалящи лагери на шнурбодена, скрепителни 

елементи.  

 Проектиране, доставка и монтаж на 4 бр. точкови подемника, от които два бр. на 

аванссцената. 

 Основен ремонт на порталния мост (ел.задвижване, крайни изключватели, дървени 

обшивки, тапицерия).       

ПРОЕКТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ 

 Проектиране и изпълнение на пожароизвестителна инсталация за цялата сграда.  

 Проектиране и изработване на пожарогасителна инсталация на сцената – водна 

завеса.  

 

6. Изисквания по част ОВК 

 Да се проектира централизирана автономна водна система за отопление и 

охлаждане. Енергийния източник - термопомпен агрегат с висок коефицент на преобразуване 

на енергията. За вътрешните консуматори да се предвидят вентилаторни конвектори и тръбни 

отоплителни тела. Тръбната разводка да се изгради от PPR тръби с изолация минимум 9мм.  

 Да не се вземат предвид при проектирането съществуващата инсталация и 

прилежащата и тръбна разводка. 

 Да се възстанови климатичната система за сцена и зрителна зала, като се съобрази 

с действащата нормативна уредба. Да се предвиди рекуперативен апарат за оползотворяване на 

отпадната енергия. Да се реорганизира подаването/засмукването на въздух в зрителна зала и 

сцена. 

 Да се заснемат и отразят в проекта всички съществуващи вентилации, като се 

съобразят с действащата нормативна уредба и ако има несъответствия, да се коригират. 

 За всички новоизградени помещения да се предвиди вентилационна и 
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климатична система според статута им и спрямо действащата нормативна уредба. 

 Да се състави проект по част „КИИПиА“ за системи по част ОВиК, като се 

предвиди и мониторинг. 

 Да се състави проект по част Енергийна ефективност 

 Да се издаде доклад за Оценка на Енергийната ефективност. 

 

7. Изисквания към обема и съдържанието  на проектантските работи 

 Архитектурен проект на сградата - включва: 

- Архитектурно заснемане сградата на филиала на ТМПЦ-Варна . 

- Архитектурен проект за пристройката на филиала – РЗП-400 кв.м 

- Проект за реконструкция на основната сграда съгласно изискванията на 

заданието – 3230 кв.м РЗП.  

- Проект фасади на сградата – цветово решение. 

- Интериорен проект  за зрителната зала и фоайетата – разгъвки стени и детайли 

. 

Проектът се разработва в фаза работен проект в съответствие с действащата 

нормативна база. 

 Проект за акустика на залата – включва: 

- Нормиране оптималните акустични параметри на залата като театрална и за 

провеждане на камерни музикални представления 

- Нормиране звукоизолацията на преградните конструкции на 

залата.Акустичните параметри да отговарят на БДС 10676  (зали). Акустично проектиране-

театрални зали. 

- Акустично проектиране на кабини „Звук” и „Ефектно осветление” 

- Графично изследване формата на залата в план и разрез. 

- Изчисляване времето на реверберация и предложение акустични облицовки. 

 Проект по част строителни конструкции – включва: 

- Становище за състоянието на конструкцията на сградата с препоръки за мерки 

за оздравяване ,ако има нужда от такива. 

- Проект за пристройката на филиала – РЗП-400 кв.м 

- Проект за конструкция, осигуряваща функционирането на въртящата се сцена. 

- Проект за конструкция на окачен таван , осигуряваща достъп за ревизия на 

инсталациите над окачения таван. 

- Проект за удължаване на І галерия над сцената вдясно до кулата на порталния 

мост и  парапети по цялата галерия. 

 Проекти вътрешни ел.инсталации в това число специализирани. 

- Проект вътрешни ел. инсталации, включително мълниезащита, резервиране. 

- Проект слаботокови инсталации/СКС, телефони/. 

- Проект пожароизвестяване и пожарогасене. 

- Проект Мултимедия и видео системи. 

- Проект Озвучителни инсталации. 

- Проект Сценично и художествено осветление 

 Проект ВиК  

 Проект ОВК 

 Проект машинно-технологична част и автоматика – проект за модернизация на 

сценична механизация и оркестрина 

 Проект за енергийна ефективност  

 Проект за пожарна безопасност 

 Проект за здраве и безопасност 

 Проект за управление на строителните отпадъци 
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 Изготвяне на количествено-стойностна сметка. 

 
 

5. Офертата Ви за участие задължително трябва да съдържа: 

5.1. Съдържание на офертата: 

1.Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и 

информацията, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 -6, 8, 11 – 14 от ЗОПи 

отнасящи се до критериите за подбор на участниците, както е посочено по-долу, (на хартиен 

носител в един оригинал и на електронен носител във формат pdf) 

Документите за подбор се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик (плик  

№ 1) с надпис „Документи за подбор за открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на 

проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, реконструкция и 

модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 

 

1.1. Оферта на участника– изготвена съгласно приложения образец Приложение №1. 

При участие на обединение документът се представя общо за обединението; 

1.2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно Приложение № 2. 

Образецът се подписва от представляващия участника, а при участие на обединение 

документът се представя общо за обединението и се подписва от представляващия 

обединението; 

1.3. Административни сведения и представяне на участника, съгласно Приложение № 3. 

Образецът се подписва от представляващия участника, а при участие на обединение 

документът се представя общо за обединението и се подписва от представляващия 

обединението; 

Предстанянето на участника следва да  включва: Посочване на единен идентификационен 

код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата. Идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за 

правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или 

седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в 

търговски регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или 

обявяване в публични актове, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен.  

1.3.1.  декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец Приложение №4 (в оригинал). 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, той следва да 

приложи заверено копие на договора за обединението или друг документ, подписан от лицата 

в обединението, в който задължително е посочен представляващия обединението. В този 

случай документите, посочени в т. 1.3. следва да се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението.  

1.4.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документа за внесена 

гарания под формата на парична сума; 

1.5. Доказателства за финансово и икономическо, съгласно чл. 50 от ЗОП; 

Не се изискват.  
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1.6. Доказателства за наличие на технически възможности и квалификация на 

участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП. 

1.6.1. Списък на изпълнените през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване 

на офертата услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката– Приложение № 7. 

Забележка: Посоченият период се изчислява към датата, определена като краен срок за 

получаване на оферти. 

За всяка посочена в списъка услуга задължително се прилага  удостоверение, издадено от 

получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за услугата.  

1.6.2. Списък на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената 

поръчка – попълнен по образец Приложение № 7а, с посочване на образованието, 

професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, с приложени декларации 

от лицата, които ще отговарят за извършването на услугата – Приложение 7б 

1.7. Декларация по чл. 57, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8 от 

ЗОП (по образец Приложение № 5). 

1.8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1и 

чл.109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза – Приложение № 6. 

1.9. Декларация за запознаване с условията на поръчката – Приложение №8 

1.10. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители, в която се 

посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка - Приложение № 9 

1.11. Декларацияза приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 10. 

1.12. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда – Приложение № 11; 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 

задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 

Република България, където трябва да се извършат услугите са Агенция по заетостта и 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Декларацията се подписва 

задължително от участника, или управляващия и представляващ участника. 

*** Когато участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от 

участниците в обединението, свързани с изпълнението на услугата. 

*** При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: 

 Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при 

определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; 

"Минимална цена на труд", съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е 

минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен 

размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, ал.1, т.1 от 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). В приложение №1 към 

чл.8, ал.1, т.1 от ЗБДОО за 2014г., е посочен минимален месечен размер на осигурителния 

доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни 

групи професии, съотносими към предмета на поръчката. 

Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на 

заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде 
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получена от Министерството на труда и социалната политика и създадените към него 

структури. 

1.13. Декларация по чл. 3, т. 8 и 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 собственициот участник / подизпълнител – Приложение 

№12; 
1.16.Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на 

безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани 

от Структурни те и Кохезионния фондове на ЕС” – Приложение № 13; 

1.17. Заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата 

или някой документ от нея не е подписана от представляващия участника, съгласно 

актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. В пълномощното 

се описва изрично правомощието на упълномощеното лице да подписва офертата и да 

представлява участника в процедурата. 

 

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който участниците поставят 

„Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническо предложение), изготвено съгласно 

Приложение № 14. 

Техническата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 2) с надпис 

„Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, 

реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 

 

ВНИМАНИЕ: В Техническото предложение не трябва да се посочват цени за изпълнение на 

дейности от предмета на поръчката. Всякаква информация, свързана с цени по предмета на 

поръчката, трябва да се съдържа единствено в ценовото предложение на участника. 

В случай, че офертата на участника съдържа информация с конфиденциален характер, той 

следва да попълни декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст.  

Техническото предложение на участника трябва да съответства на всички изисквания на 

Възложителя от документацията за участие, в това число и на Техническото задание – ЧАСТ 

ТРЕТА от Документацията. 

3. Плик № 3 „Предлагана цена” (Ценово предложение), който съдържа ценовото 

предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно Приложение № 15 и 

поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик. Заложените в ценовото предложение 

стойности по дейности следва да са посочени без данък върху добавената стойност (ДДС), 

като само общата крайна цена се посочи както с, така и без ДДС.От участие в процедурата се 

отстранява участник, който представи цена за изпълнение по-висока от прогнозната стойност 

на обществената поръчка и/или максималната стойност по отделните дейности. 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 3) с надпис 

„Предлагана цена за изпълнение на открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на 

проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, реконструкция и 

модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 

 

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 

относно цената. Участникът, поканен за участие в процедурата, който по какъвто и да е 

начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъде отстранен от участие в поръчката. 
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6. Срок на валидност на офертата. 

 

6.1. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни включително, от 

крайния срок за получаване на офертата. 

6.2. Възложителят може да поиска от участника да удължи срока на валидност на офертата до 

сключването на договор. 

6.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка чрез договаряне с покана, ако представи оферта с по-кратък срок на 

валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при 

последващо поискване от Възложителя откаже да го удължи. 

 

7. Условия и размер на гаранцията за участие, условия и начин на плащането й. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  

1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 470 (четиристотин и седемдесет) лева. Тя 

може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато 

гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка IBAN: BG 41 

BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – ЦУ, като се посочи 

изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата 

трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от 

срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, 

тя се представя в превод на български език.  

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - в размер на 5% (пет процента) от 

стойността на договора без ДДС, която трябва да обхваща  целия срок на договора, удължен с 

30 календарни дни. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или 

парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, последната трябва да се 

преведе по сметка IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща 

банка: БНБ-ЦУ, като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася 

тя. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка. Ако банковата гаранция 

е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. Условията и 

сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 

договора за възлагане на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена към момента на подписване на 

договора за възлагане на обществената поръчка. 

Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на 

гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 

Когато кандидатът, участникът или 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. 

Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на 

срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за 

определяне на изпълнител; 

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: BG161PO001/5-01/2008/063 „Техническа помощ за подготовка, управление, 

наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП „Регионално 

развитие” 2007-2013”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-

2013 г съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Министерство на културата и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

14 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 

всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на 

срока за обжалване на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на 

конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, 

възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, 

ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в 

определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

Съгласно чл. 61, ал.1 от ЗОП Възложителят ще се възползва от възможността до 

решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура 

за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват 

резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. 

Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП Възложителят ще задържи гаранцията за участие 

независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли заявлението си след 

изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на 

срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението 

си да сключи договор за обществената поръчка. 

В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или й се 

отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен 

срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят е длъжен да предостави в 

срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от 

друга банкова институция, съгласувана с Възложителя. 

 

 

10. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

Съгласно Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне без обявление с предмет: „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” 

за обект: Ремонт, надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на 

ТМПЦ Варна“ 

 
 

11. Място и краен срок за подаване на оферта: 

11.1. Оферта за участие в поръчката, изготвена съгласно образеца и изискванията на 

Възложителя в документацията за участие, може да се представи в деловодството на 

министерство на културата, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. най-късно на 20.08.2015 

година.  

11.2. Офертата се представя на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 17, 

Министерство на културата. 
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Дата на изпращане на поканата: ................................................... 

ПРИЛОЖЕНИЕ за Агенцията по обществени поръчки: 

1. Решение № Р-48/11.08.2015  г. за откриване на процедура на договаряне без обявление. 

2. Покана за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

обявление с предмет: „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, 

надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“  

3. Копия от документите удостоверяващи авторските права на „Юнион корект Варна“ ООД – 

Копие от Договор № РД 11-829/29.06.2009 година, Договор от 01.04.2002 година, Два броя 

удостоверения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ за „Юнион корект Варна“ ООД: 

 

1. Решение № .................................. г. за откриване на процедура на договаряне без обявление 

2. Покана за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

обявление с предмет: „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, 

надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

1.1. Възложител 

Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне 

без обявление по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП), е Министерство на 

културата, с административен адрес:  

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17,  

Интернет адрес: www.mc.government.bg,  e-mail: m.gospodinova@mc.government.bg 

 

1.2. Правно основание за възлагане на поръчката 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 90, ал. 1, т. 3, във връзка с глава пета от Закон за обществените поръчки. За 

нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на 

процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

подзаконовите му нормативни актове. 

 

1.3. Предмет 

Предмет на обществената поръчка е „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за 

обект: Ремонт, надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ 

Варна“, при условия, описани в настоящите указания и документацията за участие в 

обществената поръчка. 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект: BG161PO001/5-01/2008/063 

„Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и 

укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-

2013” 

 

 

1.4. Мотиви на избора за възлагане на процедурата 

 Съществуващите проекти за Преустройство партер филиал  за Филиал на ТМПЦ Варна  

и модернизация на основната сцена на Драматичен театър Стоян Бъчваров Варнаса изготвени 

през 2002 и 2009 година от Юнион Корект ООД, Варна. Представени са следните 

доказателства за авторство върху проектите, а именно: Договор за проучване и проектиране 

от 01.04.2002 година, сключен между „Венмар“ ООД и „Юнион Корект“ Варна, Договор № 

522- РД11-829/29.06.2009 година сключен между Министрество на културата и „Юнион 

корект“ Варна, Удостоверение № У- 366/22.12.2009 година на Камарата на архитектите в 

България, видно от което на основание чл. 29 от ЗКАИИП договор № 522/29.06.2009 година е 

регистриран с номер Д-366/22.12.2009 година; Заявление за регистрация на Договор № 522/ 

29.06.2009 година, Удостоверение изх. № ВН-К-253/08.04.2015 година, видно от което арх. 

Димитър Петров Стефанов е регистрирал в КАБ РК Варна договор № 140/ 01.04.2003 година 

за ремонт и реконструкция на Филиала на Драматичен театър Варна.  

http://www.mc.government.bg/
mailto:m.gospodinova@mc.government.bg
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Възлагането на обществена поръчка за изготвяне на проект във фаза „технически 

проект” за същия обект: „Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: 

Ремонт, надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“, на 

друг, различен от Юнион Корект ООД, Варна, би довело до нарушаване на авторските му 

права, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.1, т.8 на Закона за авторското право и сродните му 

права /ЗАПСП/.  

 

 В случая е налице хипотезата на чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП, съгласно която възложителят 

може да възложи обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление само 

когато възлагането на поръчката на друго лице би довело до нарушаване на авторски или 

други права на интелектуална собственост, придобити по силата на закон или на 

административен акт. 

 

1.5. Стойност на поръчката 

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по проект: BG161PO001/5-01/2008/063 „Техническа 

помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на 

административния капацитет за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013”, 

максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността е 47 105 лв. 

(четиридесет и седем хиляди сто и пет лева), без вкл. ДДС или 56 526 лв. (петдесет и шест 

хиляди петстотин двадесет и шест) лева  с вкл. ДДС. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IІ.  

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

2.1. Кратка информация за проекта 

2.1.1. Общи положения: 

 

Договор BG161PO001/5-01/2008/063 „Техническа помощ за подготовка, управление, 

наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за 

изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013” за изпълнение на проекта между 

Министерство на културата и Управляващия орган на ОПРР е сключен на 27.07.2012 година., 

съобразно който министерството е конкретен бенефициент по проекта. 

Реализирането на проекта се финансира със средства от Оперативна програма 

„Регионално развитие”, 2007 - 2013 г. Основен източник на финансиране в размер на 85.00 % 

от стойността на проекта е Европейският фонд за регионално развитие на Европейския съюз 

и 15.00 % съфинансиране от националния бюджет.  

Функцията на Управляващ орган по проекта се изпълнява от Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 

2.2. Пълно описание на предмета на поръчката 

„Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, 

реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 

 

Изискванията към обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за комплекса по 

видове специалности се  определят в съответствие с Наредба №4 на МРРБ  (обн. ДВ, бр.51 
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от 5 .06.2001г., в сила от 5.06.2001г., чл.3 (1) за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, съгласно заданието по-долу: 

 

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

НА ОБЕКТ: 

 

Ремонт, надстройка, реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ 

Варна 

Настоящото задание за изготвяне на инвестиционен проект за ремонт,надстройка, 

реконструкция и модернизация на сцена „Филиал” на ТМПЦ – Варна е изготвено в отговор на 

необходимостта от предприемане на спешни мерки за съхраняване на втората сцена на ТМПЦ 

гр.Варна, силно амортизирана ,както физически като сграда ,така и като инсталационно 

обезпечаване. Сградата е изключителна държавна собственост декларирана за архитектурно-

строителна недвижима културна ценност и включена в списъка с такива на територията на 

Община Варна. 

8. Цел на проекта. 

Сградата на филиала на ТМПЦ – Варна, бивша зала „Съединение” да бъде обновена 

съобразено настоящите нужди на ТМПЦ – Варна. В обхвата на обновлението да се включи 

цялата сграда в т.ч и инсталациите и системите обслужващи предназначението на сградата. 

Сградата да се приведе в съответствие с действащите строително-технически норми. 

9. Изисквания към съдържанието на сградата. 

 Над съществуващата открита тераса южно от служебния вход на сградата да се 

предвиди надстрояване до височината на основния обем. На нивото партера да се предвиди 

място за клуб на приятелите на театъра. На второ ниво да се предвидят 3 гримьорни. 

Пространството на трето и четвърто ниво да се отреди за камерна зала. В сутерена наличните 

помещения на различни нива предназначени за котелно на дизелово гориво да се изравнят  и 

предвидят за използване като склад за инвентар. 

 Съществуващият санитарен възел в сутерена ,предназначен за обслужващия 

персонал да се преработи в перално помещение с кътове за пране, сушене и гладене за нуждите 

на театъра. 

 Настоящата зала”Камбарев” де се преустрои като репетиционна зала, а 

съществуващата репетиционна да се преустрои в репетиционна зала за балет. 

 Да се възстанови съществуващия балкон като техническите помещения 

„Озвучаване” и „Осветление” се изтеглят в посока фоайе . Същото да се освободи от 

съществуващото кафене и да се използва по предназначение  като фоайе зрители балкон. 

 Пространството на четирите ложи отляво на залата да се присъедини към 

помещението на сегашната книжарница, която от своя страна да се преустрои в обща 

гримьорна. Към залата ложите са се затворят. 

 Тиристорното помещение да се измести в помещението срещу библиотеката на 

трето ниво в близост до сцената. 

 Капацитетът на зрителната зала в т.ч. балкона да стане 350 места. 

 Да се запази кафенето в ляво от централния вход. 

 Да се преустрои главно фоайе с цел оптимизиране капацитета и местоположението 

на санитарните възли и гардероба. 

 Пространството под главно фоайе да се възстанови като клуб на актьора. 

 

10. Архитектурно-строителни изисквания 

 Да се предвиди ремонт на покрива, димния люк и водоотвеждащата система за 

дъждовни води. 
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 Да се проектира увеличаване височината на обема над сцената с 2 м 

 Да се предвидят мерки за външна хидрозащита на сутеренните стени от високи 

подпочвени води. 

 Да се предвиди подмяна на дограмата на сградата. 

 Да се предвиди възстановяване на мазилка и орнаменти по фасадата и цялостно 

боядисване. 

 Да се предвиди ремонт  на всички помещения в сградата с подмяна на настилки и 

боядисване на помещения. 

 За гримьорните и ателиетата да се проектира и достави ново оборудване. 

 Да се предвиди демонтаж на стенна облицовка и таван на зрителна зала , изработка 

на нова мет.конструкция на окачения таван , даваща възможност за ревизия на инсталациите 

по тавана на зрителната зала и монтаж на нови стенни и таванни покрития, съгласно 

изискванията на противопожарната защита и проекта по акустика на залата.  

 При наличие на таванно осветление да се предвиди сервизно таванско помещение.  

 Да се предвиди повдигане нивото на пода на зрителната зала до достигане на 

максимална разлика от нивото на сцената 0,85 м. 

 Да се предвиди ново подово покритие зала и нови столове за зрителите. 

 Да се предвидят места в залата достъпни за инвалидни колички. 

 Да се предвиди реконструкция на аварийните изходи. 

 Проектиране и реконструкция на сцената. Демонтаж на въртящата сцена с двата 

кръга. 

 Проектиране и реконструкция на подсценичното пространство. Строителна 

конструкция за носенето на нова въртяща сцена.  

 Проектиране, доставка и монтаж на нова въртяща сцена с диаметър на кръга 9 м. 

 Проектиране и реконструкция на оркестрина – долно ниво-нивото на зрителната 

зала, горно ниво-нивото на сцената. Площ на оркестрината – за 35 оркестранти. 

 Проектиране, доставка и монтаж на оркестров подиум с механизация и автоматика. 

 Проектиране, доставка и монтаж на дървена настилка на сцената, оркестрината и 

джобовете – доброкачествени, сухи чамови дъски с влажност не по-голяма от 15%, с дебелина 

не по-малка от 50 мм.и широчина от 100 до 120 мм., с импрегнация. 

 Проектиране  удължаване на І галерия над сцената вдясно до кулата на порталния 

мост; парапети по цялата галерия  с височина от 1,0 до 1,2 м.и тръба ф60 мм на височина 2 м 

над галерията за окачване на осветителни тела.Широчината на галерията да бъде не по-малка 

от 0,8 м. И да бъде оградена с предпазни бордове с височина 0,2 м. 

 Проектиране и изработване, доставка и монтиране на сценично облекло: 

- Главна завеса - според отвора на сцената 

- Крака- ширина 2 м., височина 8 м. – 12 бр. черни и 12 бр.бели 

- Софити – с дължината на чигите, ширина 3 м. -4бр. 

- Рундове : черно кадифе – 1, бяло кадифе – 1, бял безшевен (пропускащ светлината) 

8 х 10 м.-1бр., бледосин и амбър безшевни – по 1бр. 

Към облеклото да се предвидят и съвременни елементи за закрепване към чигите. 

- Комплект от завеси от черен плат и система от проволки за затваряне на „черна 

кутия” отляво, отдясно и отзад на сцената. 

 

11. Изисквания по част ВиК 

Да се предвиди подмяна на тръбната ВиК система обслужваща санитарните възли и 

преоборудване на санитарните помещения. 

12. Изисквания по част Електро инсталации 

 

ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ 
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 Проектиране и изпълнение на нова електроинсталация по нова структурно-

кабелна схема, съгласно разположението на съоръженията, механизацията и работните места, 

предвидени в техническия проект.  

 Да се проектира и изгради мълниезащита на сградата  

 При проектирането на електроинсталациите да се вземе пред вид: 

- Всички кабелни линии да бъдат с ново окабеляване 3 и 5- проводно, нови 

ключове, контакти.  

- На сцената, извън въртящия кръг, да се предвидят 6 бр.подови кутии по 3 от двете 

страни на сцената, всяка подова кутия с по 3 димерни контакта евро 16А монофазни, 2 

бр.Шуко 16А директни и един 32А евроконтакт 5 пинов + DMX кабел и конектори „влез-

излез”. 

- На трите стени на галерията да има по един 5-пинов 32А евроконтакт, а на всеки 2 

м. по цялото протежение на галерията – димерни контакти евро 16А монофазни. 

- Да се предвиди ел.инсталация и оборудване за осветление на пътеките и 

обозначаване на редовете в партера и балкона. 

- Към кабина “Озвучаване” да се предвиди самостоятелно ел.захранване с изолиран 

звезден център. За тази кабина да се изгради независим заземителен контур.  

- Общото осветление в зрителната зала да бъде надеждно, лесно за достъп при 

ремонт и да може да се управлява по сила на светене. Да може да се включва както от кабина 

“Осветление”, така и от сцената. 

- Да се предвиди дежурно осветление за цялата площ на сцената. 

- Да се предвиди евакуационно осветление при прекъсване на електрозахранването, 

като в схемата се предвиди използването на автономен източник – ел.генератор с автоматично 

включване. 

 Проектиране, доставка и монтаж на нови електрически табла : главно ел.табло, 

главно разпределително табло, ел.табла, обслужващи машини и съоръжения, етажни табла и 

др.  

 Проектиране и изпълнение на нова заземителна инсталация. 

ПРОЕКТ СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ 

 Проектиране и изграждане на трасета за интернет до сцена, билетни каси, портал-

охрана, кабини „Озвучаване” и „Осветление”, камерна зала.  

 Проектиране и изграждане на вътрешни телефонни линии.Свързване на линиите 

към разширителен модул на телефонната централа в основна сграда. 

ПРОЕКТ МУЛТИМЕДИЯ И ВИДЕО СИСТЕМИ 

 Проектиране и изпълнение на мултимедийни (видео) системи според 

технологиите VGA, FTP, Fiber, Wi Fi: 

- От кабина „Озвучаване” до аванссцената  и до ариерсцената; 

- От кабина „Озвучаване” до осветителния мост на тавана на залата; 

- От кабина „Озвучаване” до портален осветителен мост. 

 Доставка и монтаж на технически средства за мултимедия:  

- Проектор до 10 000 лумена с подходяща оптика; 

- Екрани за предно и задно проектиране; 

- Видеомиксери – хардуерен и софтуерен; 

- Стойки, платформи, мобилни кабели, HDMI екстендери, медия конвектори.  

ПРОЕКТ ОЗВУЧИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

 Проектиране и изпълнение на нова озвучителна мрежа с доставка и монтаж на 

съвременна озвучителна техника; изграждане на нови системи за прослушване, разговори и 

безжични средства за комуникация между оперативните служби.  

ПРОЕКТ СЦЕНИЧНО И ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 Проектиране, доставка и монтаж на съвременна осветителна техника за 
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театралната и камерната сцени (пултове за управление, димери, осветителни тела, 

интелигентни устройства и машини за художествено осветление и специални ефекти).  

ПРОЕКТ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ И АВТОМАТИКА – ПРОЕКТ 

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЦЕНИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ОРКЕСТРИНА 

 Основен ремонт на ръчните подемници с пълна подмяна на тръби ф60 мм, 

всички носещи стоманени въжета ф6,5 мм и задвижващи конопени въжета, елемент на 

релсовите пътища, плъзгачи, нови ролки с търкалящи лагери на шнурбодена, скрепителни 

елементи.  

 Проектиране, доставка и монтаж на 4 бр. точкови подемника, от които два бр. на 

аванссцената. 

 Основен ремонт на порталния мост (ел.задвижване, крайни изключватели, дървени 

обшивки, тапицерия).       

ПРОЕКТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ 

 Проектиране и изпълнение на пожароизвестителна инсталация за цялата сграда.  

 Проектиране и изработване на пожарогасителна инсталация на сцената – водна 

завеса.  

 

13. Изисквания по част ОВК 

 Да се проектира централизирана автономна водна система за отопление и 

охлаждане. Енергийния източник - термопомпен агрегат с висок коефицент на преобразуване 

на енергията. За вътрешните консуматори да се предвидят вентилаторни конвектори и тръбни 

отоплителни тела. Тръбната разводка да се изгради от PPR тръби с изолация минимум 9мм.  

 Да не се вземат предвид при проектирането съществуващата инсталация и 

прилежащата и тръбна разводка. 

 Да се възстанови климатичната система за сцена и зрителна зала, като се съобрази 

с действащата нормативна уредба. Да се предвиди рекуперативен апарат за оползотворяване на 

отпадната енергия. Да се реорганизира подаването/засмукването на въздух в зрителна зала и 

сцена. 

 Да се заснемат и отразят в проекта всички съществуващи вентилации, като се 

съобразят с действащата нормативна уредба и ако има несъответствия, да се коригират. 

 За всички новоизградени помещения да се предвиди вентилационна и климатична 

система според статута им и спрямо действащата нормативна уредба. 

 Да се състави проект по част „КИИПиА“ за системи по част ОВиК, като се 

предвиди и мониторинг. 

 Да се състави проект по част Енергийна ефективност 

 Да се издаде доклад за Оценка на Енергийната ефективност. 

 

14. Изисквания към обема и съдържанието  на проектантските работи 

 Архитектурен проект на сградата - включва: 

- Архитектурно заснемане сградата на филиала на ТМПЦ-Варна . 

- Архитектурен проект за пристройката на филиала – РЗП-400 кв.м 

- Проект за реконструкция на основната сграда съгласно изискванията на 

заданието – 3230 кв.м РЗП.  

- Проект фасади на сградата – цветово решение. 

- Интериорен проект  за зрителната зала и фоайетата – разгъвки стени и детайли 

. 

Проектът се разработва в фаза работен проект в съответствие с действащата 

нормативна база. 

 Проект за акустика на залата – включва: 

- Нормиране оптималните акустични параметри на залата като театрална и 
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за провеждане на камерни музикални представления 

- Нормиране звукоизолацията на преградните конструкции на 

залата.Акустичните параметри да отговарят на БДС 10676  (зали). Акустично проектиране-

театрални зали. 

- Акустично проектиране на кабини „Звук” и „Ефектно осветление” 

- Графично изследване формата на залата в план и разрез. 

- Изчисляване времето на реверберация и предложение акустични облицовки. 

 Проект по част строителни конструкции – включва: 

- Становище за състоянието на конструкцията на сградата с препоръки за мерки 

за оздравяване ,ако има нужда от такива. 

- Проект за пристройката на филиала – РЗП-400 кв.м 

- Проект за конструкция, осигуряваща функционирането на въртящата се сцена. 

- Проект за конструкция на окачен таван , осигуряваща достъп за ревизия на 

инсталациите над окачения таван. 

- Проект за удължаване на І галерия над сцената вдясно до кулата на порталния 

мост и  парапети по цялата галерия. 

 Проекти вътрешни ел.инсталации в това число специализирани. 

- Проект вътрешни ел. инсталации, включително мълниезащита, резервиране. 

- Проект слаботокови инсталации/СКС, телефони/. 

- Проект пожароизвестяване и пожарогасене. 

- Проект Мултимедия и видео системи. 

- Проект Озвучителни инсталации. 

- Проект Сценично и художествено осветление 

 Проект ВиК  

 Проект ОВК 

 Проект машинно-технологична част и автоматика – проект за модернизация на 

сценична механизация и оркестрина 

 Проект за енергийна ефективност  

 Проект за пожарна безопасност 

 Проект за здраве и безопасност 

 Проект за управление на строителните отпадъци 

 Изготвяне на количествено-стойностна сметка. 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ IІІ. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

 

3.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без обявление 

могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката лицата, до 

които се изпраща покана, които отговарят на изискванията, посочени в Закон за 

обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и 

документацията за участие.  

3.2. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава поканеният 

участник да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията за 

участие, при спазване на Закон за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези 

условия и изисквания от страна на участник в поръчката не ангажира по никакъв начин 

Възложителя. 
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3.3. Когато поканеният участник предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закон за обществените поръчки и 

са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното 

участие. 

3.4. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако поканеният участник 

приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители 

като за свои действия, бездействия и работа. 

 

3.5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице 

някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т.1, т.2а, т.4 и т.5 от ЗОП. 

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал. 1 и ал.5 и посочените обстоятелства по ал.2 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 

от ЗОП. 

 Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда 

включването на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен 

регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на 

договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи: 

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на 

посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т.1, т.2а, т.4 и т.5 от ЗОП издадени от 

компетентен орган, или 

2. извлечение от съдебен регистър, или 

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 

установен. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която е установен. 

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, 

участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен 

орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която 

той е установен. 

3.6. Участникът, поканен за участие в договарянето ще бъде отстранен от участие в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от 

горните изисквания. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 

 

4.1. Изисквания за икономическо и финансово състояние. 

Не се изискват 

 

4.2. Изисквания за технически възможности и квалификация. 
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4.2.1. Участникът, поканен за участие в процедурата трябва да отговаря на следните 

минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 

4.2.1.1. Застраховка „Проектантска правоспособност в проектирането“ по смисъла на 

чл. 171 от ЗУТ, придружена с декларация в свободен текст, че застраховката ще се 

поддържа през целия период на договора. Ако проектанта е юридическо лице или 

проектантско бюро с включени в състава му физически лица може да представи една 

застрахователна полица, в която са посочени физическите лица, включени в състава му. Ако 

проектантският екип е обединение от физически лица проектанти следва всеки от тях да 

представи застраховка „Проектантска правоспособност в проектирането“ по смисъла на чл. 

171 от ЗУТ, придружена с декларация в свободен текст, че застраховката ще се поддържа 

през целия период на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на 

лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ 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. Лица от трети страни прилагат аналогичен на изискания документ от 

държавата, в която са установени. 

Участникът следва да притежава валидна към момента на подаване на офертата застраховка 

професионална отговорност по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, сключена по реда и при условията 

на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството (обн. ДВ., бр. 17 от 2004 г.) и с общ лимит на отговорността, покриващ мин. 

застрахователна сума за вида строежи, предмет на об. позиция.Участникът в процедурата 

трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и/или квалификация:  

4.2.1.2. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил минимум една 

услуга, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години 

или от датата на която е учреден и е започнал дейност, считано от датата на  подаване 

на офертата.  

Като предмет сходен с предмета на поръчката ще се считат услуги без значение от източника 

на финансирането им, чиито предмет включва проектиране на сгради паметници на 

културата. 

Документи, с които се доказва: 

Списък на услугите с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката за последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, по образец – Приложение № 7, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

доставка и услуга; 

Доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.  

4.2.1.3. Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената 

поръчка, екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката 

(обособената позиция) и частите на съответните обекти, съгласно техническите задания за 

проектиране. Всеки проектант от екипа трябва да притежава пълна проектантска 

правоспособност по съответната част, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране (ЗКАИИП). Проектантът, притежаващ пълна проектантска 
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правоспособност за изработване на проекта в част „Архитектура” трябва да е вписан в 

Регистъра на лицата по чл. 165 от Закона за културното наследство.  

Съгласно чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране, съгласно който право да упражняват професиите „архитект”, „ландшафтен 

архитект”, „урбанист” и „инженер в устройственото планиране и/или в инвестиционното 

проектиране” в Република България имат чужденци и граждани на държави-членки на 

Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и 

Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за 

признаване на професионални квалификации. Съгласно чл. 49 ал. 3 от ЗОП възложителят ще 

приеме предложени от участника специалисти, установени в друга държава-членка на 

Европейския съюз, които представят сертификати или документи за регистрация от 

административен орган, ако те представляват еквивалентен документ, издаден от държавата в 

която са установени и доказват изпълнението на минималните изисквания;  

Участникът следва да разполага с ръководител на екипа от проектанти и с ключови експерти 

– проектанти, както следва:  

Всеки участник следва да има пълна проектанска правоспособност от Камарата на 

архитектите, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на 

професионалните квалификации 

Задължително  се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност със срок 

на валидност 2015 г.  

забележка: Изискването се поставя във връзка с глава пета от  ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА 

АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

1. Ръководителят на екипа - който да отговаря на следните минимални изисквания:  

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, квалификация строителен инженер/архитект или еквивалентна;  

б) в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ и валидно 

удостоверение за пълна проектанска правоспособност за 2015 г.;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността;  

г) да е бил ръководител на проектантски екип (главен проектант) при изготвянето на 

минимум 2 /два/ инвестиционни проекта. 

Проектантът, притежаващ пълна проектантска правоспособност за изработване на проекта в 

част „Архитектура” трябва да е вписан в Регистъра на лицата по чл. 165 от Закона за 

културното наследство. 

 

2. Строителен инженер част „Конструктивна“ – който да отговаря на следните 

минимални изисквания:  

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и 

гражданско строителство или еквивалентна, квалификация инженер; б) в областта на 

изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
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проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 5 квалификация съгласно Закона за 

признаване на професионални квалификации /ЗППК/ и валидно удостоверение за пълна 

проектанска правоспособност за 2015 г.;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността, съгласно изискванията на 

чл.142 ал.10 от ЗУТ. 

 

3. Електроинженер -  който да отговаря на следните минимални изисквания:  

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, 

електроенергетика или еквивалентна;  

б) в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ и валидно 

удостоверение за пълна проектанска правоспособност за 2015 г.;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността; 

4.Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и 

системи за поддържане на микроклимата в сгради – който да отговаря на следните 

минимални изисквания: 

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност отопление, вентилация и климатизация или еквивалентна;  

б) в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ и валидно 

удостоверение за пълна проектанска правоспособност за 2015 г.;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността; 

5. Инженер ВиК – който да отговаря на следните минимални изисквания: 

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност ВиК или еквивалентна;  

б) в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ и валидно 

удостоверение за пълна проектанска правоспособност за 2015 г.;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността; 

6. Инженер пожарна безопасност - който да отговаря на следните минимални изисквания: 

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност архитект или инженер или еквивалент;  

б) в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ и валидно 
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удостоверение за пълна проектанска правоспособност за 2015 г.;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността; 

7.„Енергийна ефективност“ – който да отговаря на следните минимални изисквания: 

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност Електроинженер, ОВК или друга инженерна специалност или 

еквивалентна;  

б) в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ и валидно 

удостоверение за пълна проектанска правоспособност за 2015 г.;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността; 

8. инженер БПЗ - който да отговаря на следните минимални изисквания: 

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър 

или еквивалентна, специалност архитект или инженер или еквивалент;  

б) в областта на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 

съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ и валидно 

удостоверение за пълна проектанска правоспособност за 2015 г.;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността; 

Забележка:В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията 

се отнасят общо за лицата, включени в обединението, като документите се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по 

чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.При участие на подизпълнители изискването се прилага, съгласно чл. 

56, ал. 2 от ЗОП, съгласно вида и дела на тяхното участие. 

Специалистите в проектантския екип за всяка обособена позиция трябва да притежават 

образователно-квалификационна степен “Магистър” по съответната специалност, 

специфичен професионален опит (като проектант) минимум 5 (пет) години и пълна 

проектанска правоспособност. Участниците могат да използват ресурсите на други 

физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условия че докажат, че 

ще имат на свое разположение тези ресурси. Условието се прилага и при участници-

обединения от ФЛ и/или ЮЛ.  

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един ключов експерт 

в екипа на участника. Стаж по специалността е времето, през което съответният експерт е 

упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към 

поставените минимални изисквания образователна квалификация. Покриването на 

изискването се удостоверява със списъка по т.6.2.3. 

*При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат 

съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, 

изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.  

ВАЖНО: Минималните изисквания към техническите възможности на участниците по 

настоящата т.6.2.3. са относими и по трите обособени позиции. За допустими се считат и 

всички еквивалентни предложения за доказване на минималните изисквания за участие от 
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потенциалните участници в процедурата, относими към всяко конкретно поставено от 

възложителя изискване. 

4.2.1.3.1.  Изпълнителят няма право да променя лицата от екипа, посочени в офертата му, без 

предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Екипът може да бъде променян само 

след писмено съгласие на възложителя при невъзможност на ключов експерт да изпълни 

възложената му работа, поради причини, които не зависят от Изпълнителя. При възникване 

на конкретна необходимост екипа може да бъде допълван. При възникване на посочените по-

горе обстоятелства, изпълнителят уведомява писмено възложителя, като посочва конкретните 

причини и прилага доказателства за настъпването им. Предложеният нов ключов експерт 

трябва да отговаря на всички изисквания на възложителя, посочени в документацията на 

настоящата обществена поръчка, като изпълнителят представя доказателства за това.  

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната или допълването на експерт за 

сметка на изпълнителя. 

Всички ключови експерти следва да са декларирали своята наличност за времето на проекта и 

ангажираност с реализацията му. 

Забележка: Участникът може (но не е длъжен) да предложи и други експерти извън ясно 

определените като ключови експерти, за да представи цялостната си визия за изпълнение на 

поръчката от гледна точка на необходимите човешки ресурси. Наличието или отсъствието на 

неключови експерти не е част от формулирания критерий за подбор по тази точка. 

 

ВАЖНО!!!! За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на 

минималните изисквания за участие от потенциалните участници в поръчката, относими към 

всяко конкретно поставено от възложителя изискване. 

4.3..Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците:  

За доказване на техническите си възможности участниците представят следните документи:  

4.3.1. Списък на услугите (по образец), които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга. Списъкът-декларация се подписва от лицето представляващо участника;  

4.3.2. Доказателства за извършените услуги, посочени в Списъка - удостоверения, 

издадени от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.  

4.3.3 Списък на ключовите експерти (Приложение 7а). Всеки участник трябва да посочи 

образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които 

отговарят за извършването на услугата.   

 

Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите, удостоверяващи съответствието с минималните изисквания за технически 

възможности и/или квалификация, се представят само за тези членове на обединението, чрез 

които същото доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.  

Забележка: На основание чл. 68, ал. 1, т. 11 от ЗОП Комисията при необходимост може по 

всяко време: 1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 2. чрез изискване от участниците разяснения за заявени 

от тях данни.  
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ВАЖНО: Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече лица. В тези случаи, 

освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, 

Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на 

разположение ресурсите на третите лица. Съгласно чл. 51а ал. 2, трети лица могат да бъдат 

посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната 

връзка на Участника с тях. 

 

4.3.4. Участникът, поканен за участие в процедурата ще бъде отстранен от участие ако не 

отговаря на някое от горните изисквания. 

 

4.4. Срок на валидност на офертата. 

4.4.1. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни включително, от 

крайния срок за получаване на офертата. 

4.4.2. Възложителят може да поиска от участника да удължи срока на валидност на офертата 

до сключването на договор. 

4.4.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка чрез договаряне без обявление, ако представи оферта с по-кратък срок 

на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при 

последващо поискване от Възложителя откаже да го удължи. 

 

РАЗДЕЛ V. 

          ГАРАНЦИИ 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  

1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 470 (четиристотин и седемдесет) лева. 

Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато 

гаранцията е под формата на парична сума, тя трябва да се преведе по сметка IBAN: BG 41 

BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – ЦУ, като се посочи 

изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася. При банкова гаранция, същата 

трябва да бъде издадена от банка, като срокът й на валидност не може да бъде по-кратък от 

срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя 

се представя в превод на български език.  

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - в размер на 5% (пет процента) от 

стойността на договора без ДДС, която трябва да обхваща  целия срок на договора, удължен с 

30 календарни дни. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или 

парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, последната трябва да се 

преведе по сметка IBAN: BG 41 BNBG 96613300175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща 

банка: БНБ-ЦУ, като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася 

тя. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка. Ако банковата гаранция е 

на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. Условията и 

сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 

договора за възлагане на обществената поръчка. 

 Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена към момента на подписване на 

договора за възлагане на обществената поръчка. 

Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията 

за участие, съответно за изпълнение. 
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Когато кандидатът, участникът или 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. 

Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока 

за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне 

на изпълнител; 

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 

всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на 

срока за обжалване на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на 

конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, 

възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, 

ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в 

определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

Съгласно чл. 61, ал.1 от ЗОП Възложителят ще се възползва от възможността до решаване 

на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите 

от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. 

Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП Възложителят ще задържи гаранцията за участие независимо 

от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането 

на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за 

получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 

сключи договор за обществената поръчка. 

В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или й се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, 

Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят е длъжен да предостави в срок до 5 

работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова 

институция, съгласувана с Възложителя. 

 

РАЗДЕЛ VI. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

6.1. Условия за валидност на офертата. Представяне на оферта.  

6.1.1. За участие в процедурата, поканеният участник следва да представи оферта, изготвена 

при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в 

срока и на адреса, посочени в поканата за участие в договарянето, по реда описан в 

настоящите указания. 

6.1.2. Участникът трябва да проучи всички образци и условия на настоящата 

документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в 
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документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от 

документацията, при всички случаи води до отстраняването му. 

6.1.3. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на участника, 

поканен за участие в настоящата процедура, не може да представя самостоятелна оферта. 

6.1.4. Участникът може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. Ако 

участникът не изпълни тези изисквания, той ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

поръчката. 

6.1.5. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника лично или от 

упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, 

или чрез куриерска служба. Пликът се надписва по следния начин: 

 

 

ОФЕРТА 

ДО 

Министерство на културата 

бул. „Ал. Стамболийски” № 17 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без 

обявление с предмет: 

„Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, 

реконструкция и модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 

...................................................................................................................................... 

(име на участника ) 

....................................................................................................................................... 

(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава) 

....................................................................................................................................... 

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 

*** Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други 

фирмени печати и знаци. 

6.1.6. В плика следва да бъдат поставени 3 (три) отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

а) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя съгласно т.7.1.1 до т. 7.1.16; 

б) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя 

документът изискван от възложителя съгласно т. 7.1.17; 

в) Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на 

участника съгласно т. 7.1.18. 

*** Участник, поканен за участие в настоящата процедура се отстранява от участие, 

ако документите в офертата му не са систематизирани в трите плика по указания начин.  

6.1.7. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на 

документа представляващият участника е записал или поставил гриф - „Вярно с оригинала”, 

задължително е поставил собственоръчен подпис със син цвят и е поставил свеж печат на 

участника. 

6.1.8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участника, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако 
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офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани 

участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на 

документацията за участие. 

6.1.9. Относно образците на банковите гаранции задължителни за участника са само 

условията описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в 

противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на 

участника ще бъде отстранена. 

6.1.10. Срокът на валидност на офертата трябва да бъде съобразен с определения срок в 

поканата и представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на 

представената от него оферта. Възложителят може да поиска от участника да удължи срока 

на валидност на офертата си до сключване на договор. Участникът ще бъде отстранен от 

участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на 

валидност, или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при 

последващо искане от Възложителя откаже да го удължи. 

6.1.11. Участникът, поканен за участие в процедурата задължително представя оферта, която 

е за пълния обем на поръчката. Всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на 

поръчката, ще бъде отстранявана. 

6.1.12. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в поканата за участие в 

договарянето. 

6.1.13. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

6.1.14. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока 

определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 

освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с 

куриери или други. 

6.1.15. До изтичане на срока за подаване на оферта участникът, поканен за участие в 

процедурата, може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

6.1.16. След крайния срок за подаване на оферта участникът не може да оттегля или променя 

офертата си. 

6.1.17. Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника. 

6.1.18. Ако няма представени оферти по процедурата, Възложителят има право да удължи 

срока най-много с 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение. 

 

РАЗДЕЛ VІI. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

7.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес. 

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 
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1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите и 

информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя 

техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника.  

 При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

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

незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

16. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона 

за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да 

представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на 

чл.57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

 

ІІІ.1. Съдържание на офертата: 

1.Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията, 

изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 -6, 8, 11 – 14 от ЗОПи отнасящи се до 

критериите за подбор на участниците, както е посочено по-долу, (на хартиен носител в 

един оригинал и на електронен носител във формат pdf) 

Документите за подбор се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик (плик  

№ 1) с надпис „Документи за подбор за открита процедура по ЗОП с предмет: „„Изготвяне 

на проект във фаза „технически проект” за обект: Ремонт, надстройка, реконструкция и 

модернизация на сграда Филиал на ТМПЦ Варна“ 

1.1. Оферта на участника– изготвена съгласно приложения образец Приложение №1. 

При участие на обединение документът се представя общо за обединението; 

1.2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно Приложение № 2. 

Образецът се подписва от представляващия участника, а при участие на обединение 

документът се представя общо за обединението и се подписва от представляващия 

обединението; 

1.3. Административни сведения и представяне на участника, съгласно Приложение № 3. 

Образецът се подписва от представляващия участника, а при участие на обединение 

документът се представя общо за обединението и се подписва от представляващия 

обединението; 

Предстанянето на участника следва да  включва: Посочване на единен идентификационен 

код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането 

на процедурата. Идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за 

правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или 

седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в 

търговски регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или 
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обявяване в публични актове, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен.  

1.3.1.  декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец Приложение №4 (в оригинал). 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, той следва да 

приложи заверено копие на договора за обединението или друг документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително е посочен представляващия обединението. В 

този случай документите, посочени в т. 1.3. следва да се представят от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението.  

1.4.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документа за внесена гарания 

под формата на парична сума; 

1.5. Доказателства за финансово и икономическо, съгласно чл. 50 от ЗОП; 

Не се изискват.  

1.6. Доказателства за наличие на технически възможности и квалификация на участника за 

изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП. 

1.6.1. Списък на изпълнените през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката– Приложение 

№ 7. 

Забележка: Посоченият период се изчислява към датата, определена като краен срок за 

получаване на оферти. 

За всяка посочена в списъка услуга задължително се прилага  удостоверение, издадено от 

получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за услугата.  

1.6.2. Списък на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената 

поръчка – попълнен по образец Приложение № 7а, с посочване на образованието, 

професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, с приложени 

декларации от лицата, които ще отговарят за извършването на услугата – Приложение 7б 

1.7. Декларация по чл. 57, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8 от 

ЗОП (по образец Приложение № 5). 

1.8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1и 

чл.109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими 

за общия бюджет на Съюза – Приложение № 6. 

1.9. Декларация за запознаване с условията на поръчката – Приложение №8 

1.10. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители, в която се 

посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка - Приложение № 9 

1.11. Декларацияза приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 10. 

1.12. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда – Приложение № 11; 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 

задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 

Република България, където трябва да се извършат услугите са Агенция по заетостта и 
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Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Декларацията се подписва 

задължително от участника, или управляващия и представляващ участника. 

*** Когато участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от 

участниците в обединението, свързани с изпълнението на услугата. 

*** При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: 

 Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на 

предлаганата цена от офертата е допустимо; 

"Минимална цена на труд", съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е 

минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен 

размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, ал.1, т.1 от 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). В приложение №1 

към чл.8, ал.1, т.1 от ЗБДОО за 2014г., е посочен минимален месечен размер на 

осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и 

квалификационни групи професии, съотносими към предмета на поръчката. 

Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на заетостта, 

включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде получена от 

Министерството на труда и социалната политика и създадените към него структури. 

1.13. Декларация по чл. 3, т. 8 и 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 собственициот участник / подизпълнител – 

Приложение №12; 

1.16.Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа 

на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, 

съфинансирани от Структурни те и Кохезионния фондове на ЕС” – Приложение № 13; 

1.17. Заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато 

офертата или някой документ от нея не е подписана от представляващия участника, 

съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. В 

пълномощното се описва изрично правомощието на упълномощеното лице да подписва 

офертата и да представлява участника в процедурата. 

 

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който участниците поставят 

„Предложение за изпълнение на поръчката” (Техническо предложение), изготвено 

съгласно Приложение № 14. 

Техническата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 2) с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

 

ВНИМАНИЕ: В Техническото предложение не трябва да се посочват цени за изпълнение 

на дейности от предмета на поръчката. Всякаква информация, свързана с цени по предмета 

на поръчката, трябва да се съдържа единствено в ценовото предложение на участника. 

В случай, че офертата на участника съдържа информация с конфиденциален характер, той 

следва да попълни декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст.  

Техническото предложение на участника трябва да съответства на всички изисквания на 

Възложителя от документацията за участие, в това число и на Техническото задание – 
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ЧАСТ ТРЕТА от Документацията. 

3. Плик № 3 „Предлагана цена” (Ценово предложение), който съдържа ценовото 

предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно Приложение № 15 и 

поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик. Заложените в ценовото предложение 

стойности по дейности следва да са посочени без данък върху добавената стойност (ДДС), 

като само общата крайна цена се посочи както с, така и без ДДС.От участие в процедурата 

се отстранява участник, който представи цена за изпълнение по-висока от прогнозната 

стойност на обществената поръчка и/или максималната стойност по отделните дейности. 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (плик № 3) с 

надпис „Предлагана цена за изпълнение на открита процедура по ЗОП с предмет: 

„Предлагана цена“ 

4. Приемане и отказ от приемане на офертите: При приемане на офертата върху плика се 

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват 

във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема 

за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени 

след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или плик с 

нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

 

РАЗДЕЛ VІІI. 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИКА. 
 

1. Комуникацията и всички действия в процедурата, следва да бъдат извършвани в 

писмена форма и във форма, която недвусмислено да позволява да се установи 

автентичността на направените волеизявления, съгласно приложимите разпоредби на 

действащото законодателство в Република България. 

 2. Обменът на информация между Възложителя и участниците може да се извърши 

лично (на ръка), чрез куриерска служба, препоръчана поща с обратна разписка, по факс на 

посочения от участника адрес, или на онзи друг адрес, за който участника е уведомил 

Възложителя при промяна, или на електронен адрес при спазване разпоредбите на Закона за 

електронния документ и електронния подпис. 

 3. До изтичане валидността на офертата, се считат за валидни адресите (в това число 

електронния адрес, когато има такъв), телефонът и факсът посочени от участника в нея. В 

случай, че адресът, телефонът или факсът е променен и Възложителят не е уведомен за това, 

писмата ще се считат за редовно връчени. 

 

РАЗДЕЛ ІХ.  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

9.1. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. 

Комисията се назначава от Възложителя след изпращане на поканата за участие. 

Назначаването на Комисията за провеждането на процедурата се извършва по реда на Глава 

пета, Раздел втори на ЗОП. 

9.2. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в 

заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът следва да бъде 

съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на 

валидност на офертите. 

9.3. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.  
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9.4. Членовете на комисията нямат право да изнасят оферта извън помещението, където се 

провежда заседанието. 

9.5. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си 

и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на 

нов член. 

9.6. Комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

9.7. Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя 

декларация, в която декларират, че: 

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен 

участник; 

б) не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята 

работа в комисията. 

9.8. Членовете на комисията и консултантите по процедурата за възлагане на 

обществената поръчка по ЗОП представят на Възложителя декларация за съответствие на 

обстоятелствата по т. 9.7. букви „а” и „б” и за спазване на изискванията по т. 9.7. буква „в” 

след получаване на списъка за участие в договарянето и на всеки етап от процедурата, когато 

настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

9.9. Отварянето на офертата е публично и на него може да присъства участника в 

процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

9.10. Комисията провежда договаряне с участника за определяне на условията на договора 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие. 

9.11. Комисията разглежда допуснатата оферта и я оценява по критерия „най-ниска цена” в 

съответствие с обявените условия. 

9.12. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват поканеният 

участник в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на 

юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.  

9.13. Комисията предлага за отстраняване и не провежда преговори с участника, който не 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие. 

9.14. Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване от 

процедурата участник: 

 а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 

 б) не може да участва в процедура поради наличие на някое от обстоятелствата по т.3.5; 

 в) е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията, съдържанието и 

изискванията посочени в настоящата документацията за участие в процедурата;  

 г) е представил оферта, в която документите не са поставени по начина, определен в 6.1.6, 

б. „а”-„в”. 

9.15. Направените предложения и постигнатите договорености с участника се отразяват в 

отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. 

 9.16. След провеждане на договарянето с поканеният участник комисията изготвя доклад 
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до Възложителя, в който му предлага класиране в процедурата. 

9.17. Определянето на изпълнителя и сключването на договора се извършват по реда на 

чл. 73 и чл. 74 от Закон за обществените поръчки. 

 

РАЗДЕЛ Х.  

КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

10.1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането и участника, определен за 

изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В 

решението си по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, Възложителят посочва и отстранените от участие в 

процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на 

участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му. 

10.2. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено - чрез писмо или 

факс, класираният участник да удължи срока на валидност на офертата си до момента на 

сключване на договора за обществената поръчка. Участникът има право да отхвърли 

искането. Участник, приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за 

участие. 

10.3. Възложителят сключва договор за малка обществената поръчка с участника, 

определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

10.4. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, 

освен в случаите по чл. 41а от ЗОП. 

10.5. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 

изпълнение на това решение, Възложителят няма право да сключи договор с избрания 

изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата. 

10.6. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията за участие, и включва задължително всички предложения от договарянето 

(ако има такива) и от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени 

въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора се прилагат 

разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

10.7. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по т. 3.5 и гаранция за изпълнение на поръчката.  

10.8. Когато в офертата се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи.  

10.9. Лицата, определени за изпълнители, трябва да отговарят на изискванията и 

ограниченията по т.3.5. и към момента на сключване на договора за възлагане на малка 

обществена поръчка.  

10.10. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не изпълни изискванията по чл. 

42, ал. 1 от ЗОП или в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на 

изпълнител, или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това 

решение, неоснователно откаже да сключи договор за изпълнение на поръчката, 

Възложителят прекратява процедурата. 
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10.11. Всички разлики между посочените в ценовото предложение цени и действително 

направените разходи за изпълнението от изпълнителя, с когото е сключен договора, са за 

сметка на изпълнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


