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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

1. Възложител 

Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е 

Министерство на културата с административен адрес:  гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 

№ 17 

 

2. Правно основание за възлагане на поръчката 

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 79, ал.1, т. 3, буква «в» от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За 

нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на 

процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове. 

 

3. Предмет 

Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с упражняване на авторски 

надзор при извършване на реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ „Филип 

Кутев“, гр. Котел.  За извършването на СМР, свързани с Реконструкция и нова 

многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев", възложителят ще открие „открита“ по 

вид процедура за избор на изпълнител. 

 

4. Мотиви на избора за възлагане на процедурата 

 

Съгласно чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) е 

посочено, че обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и 

науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да с начин и в 

каквато и да е обективна форма, вкл. и одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по 

устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, 
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териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е 

област на науката и техниката. По смисъла на чл. 12 ЗАПСП авторското право върху 

произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е 

създало произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението 

принадлежи на друго лице. По смисъла на пар.2, т.9 от ПЗР на ЗАПСП под „произведения на 

архитектурата” следва да се разбират - проекти на сгради и съоръжения, устройствени 

планове и схеми, утвърдени по реда на действащото законодателство, сгради и други 

съоръжения и елементи от тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата с другите 

изкуства, както и оформленията на интериори с траен характер, регистрирани от 

организацията по чл. 40 от ЗАПСП. 

Съгласно чл.162 ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта / 

физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи 

необходимата проектантска правоспособност/, като авторският надзор по всички части е 

задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. 

Изработеният инвестиционен проект е възложен след проведени процедури за 

възлагане на две обществени поръчки (№ в РОП 00647-2012-0041 и 00647-2016-0001). 

Предметът на поръчка № в РОП 00647-2012-0041 е включвал проектиране на 5 обекта по 

обособени позиции, както следва: 

-обособена позиция № 1: Национално училище по изкуствата „Добри Христов” - град 

Варна;  

- обособена позиция № 2: Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – гр. 

Плевен;  

- обособена позиция № 3: Национално училище за танцово изкуство – гр. София;  

- обособена позиция № 4: Национално училище за фолклорни изкуства „Филип 

Кутев” – гр. Котел;  

- обособена позиция № 5: Националната гимназия за древни езици и култури 

„Константин Кирил Философ” – гр. София 

В изпратеното на 03.12.2012 г. до РОП обявление за възложена поръчка е посочено, че 

за обособена позиция № 4: Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” – гр. 
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Котел е сключен договор с „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД , ЕИК 200232698, гр. Плевен, 

ул.”Столетов” №4. 

За проектирането по обособена позиция № 4 е сключен договор № РД 11-02-79 

/03.12.2012 год. с избрания изпълнител „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД , ЕИК 200232698. 

Предметът на поръчка № в РОП 00647-2016-0001 е включвал изготвяне на проект във 

фаза „технически проект” за обект: „Основен ремонт и модернизация на съществуващите 

сгради, нова спортна и многофункционална зала и благоустрояване на целия прилежащ терен 

на НУФИ"Филип Кутев"гр.Котел. В следствие на проведената процедура между „ДММ-

ДИЗАЙН“ ЕООД и Министерство на културата е сключен договор изх. № РД11-03-

7/27.01.2016 г. 

Имайки предвид и правната разпоредба на чл.12 от ЗАПСП авторското право 

принадлежи на лицето, което е създало архитектурния проект, носителят на авторските права 

върху инвестиционния проект са на „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД. 

По смисъла на чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 8 от ЗАПСП авторът на 

произведението, в конкретния случай „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, има изключителното право 

да изполва създаденият проект, вкл. да го преработва и синхронизира по смисъла на 

цитираната разпоредба, извършването на преработка и приспособяване вкл. внасянето на 

всякакъв вид промени в произведението.  

Поради тази причина изпълнението на възлаганата в настоящата процедура 

обществена поръчка задача предполага дейности, за които са налице авторски права, 

възлагането на които на друго лице, различно от „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, би довело до 

нарушаване на авторските права или други права на интелектуалан собственост.  

Изложените по-горе обстоятелства налагат обществената поръчка да се възложи по 

реда на чл.79,ал.1,т.3 от ЗОП чрез процедура договаряне без предварително обявление, в 

която да бъде поканен да предостави оферта „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД като носител на 

авторските права върху инвестиционния проект на обекта.  

Съгласно чл. 162, ал. 2, изр. 2-ро от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 

авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета 

категория включително.  

Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява 

от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за 
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точното изпълнение на инвестиционния проект, са задължителни за останалите участници в 

строителството.  

 В случая е налице хипотезата на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, съгласно която възложителят 

може да възложи обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително 

обявление, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради 

наличие на изключителни права,включително права на интелектуална собственост.   

 

5. Стойност на поръчката 

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността е до 40 

000,40 (четиридесет хиляди лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС. 

 

6. Начин на плащане  

 

За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка възолжителят ще заплаща 

на изпълнителя, уговореното в договора възнаграждение, както следва : 

а. Аванс в размер на 20% (двадесет процента) от цената по договора.  

Авансът е платим по банков път в срок до 20 (двадесет) дни след подипсване на 

договора и съставяне на протокол за откриване на сторителната площадка,  съгласно Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и срещу 

представена фактура.  

б. Междинно плащане в размер до 35 % (тридесет и пет процента), платимо по 

банков път в срок от 20 (двадесет) дни след извършване на междинно заплащане по договора 

със строителя, извършващ реконструкция и модернизация на обекта, на който се 

осъществява авторският надзор, представяне на ежемесечни доклади за изпълнение на 

функциите по авторски надзор, формуляри за посещенията на обекта, както и оригинал на 

данъчна фактура, издадена от Изпълнителя. 

в. Окончателно плащане в размер на останалите 45 % (четиридесет и пет процента) 

от общата цена за изпълнение на договора – в срок от 30 (тридесет) дни след издаване на 

разрешение за ползване на обекта, на който се осъществява авторският надзор, представяне 



 

  
 

6 
Този документ е създаден в рамките на проект Осигуряване на публичност и популяризиране на проект: „Реконструкция и нова 

многофункционална зала на НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел по Приоритетна ос 3 Регионална образователна инфраструктура, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  програма „Региони в растеж” 2014-2020 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 на ОПРР 2014- 2020 г. 

на ежемесечни доклади за изпълнение на функциите по авторски надзор, формуляри за 

посещенията на обекта, както и оригинал на данъчна фактура, издадена от Изпълнителя. 

 

 

7. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът за изпълнение на поръчката е в зависимост от срока на действие на договора 

за извършване на реконструкция и модернизация на НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел.  

 

Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор в периода от 

подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво (акт обр.2) до подписването на Констативен акт обр. 15 (без 

забележки) и завършва с издаване на разрешение за ползване. 

 

7. Описание на предмета на поръчката и изисквания за  нейното изпълнение  

 

Авторският надзор е услуга, при която се извършва стриктен контрол над работата на 

строителния обект за гарантиранене точното изпълнение на проекта от проектанта на 

инвестиционния проект. 

При тази дейност следва да се съблюдават архитектурните, технологични, строителни 

правила и норми, както и да се съдейства при подготовка на проектната документация за 

въвеждане на обекта в експлоатация. Необходимо е работната площадка да се посещава 

минимум веднъж седмично, за да се наблюдава и при необходимост да са коригира работата 

на строителя. Да се извършва контрол за качеството на материалите и изработката, според 

зададените технически параметри на проекта. 

За установяване на действително вложеното време упражняващият авторски надзор 

попълва формуляр за посещения на обекта. Формулярът за упражняване на авторския надзор 

се изготвя в два екземпляра и задължително се подписва при всяко посещение на 

обекта/строежа от лицето, упражняващо инвеститорски контрол. 

Лицето, упражнаващо авторски надзор, е длъжно да представя на възложителя или 

упълномощено от него лице ежемесечни доклади за изпълнение на дейностите, свързани с 

упражняване на авторски надзор. 
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Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка включва осъществяване на 

функциите на авторски надзор, съгласно чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и относимата 

нормативна уредба. 

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на 

изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са 

задължителни за останалите участници в строителството. 

Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с 

предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ , 

както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до 

строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по 

време на строителството. 

Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския 

надзор по време на строителството. 

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: 

Предметът на поръчката е осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството, при който ще се следи и ще се упражнява контрол по време на работата на 

строителния обект с оглед гарантирането на точното изпълнение на проекта. Авторският 

надзор ще се осъществява от „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД, в качеството на автор на поректа, с 

участието на физическите лица – проектанти на съответните части на проекта: архитектура; 

енергийна ефективност; ВиК; геодезия; Ел – вътрешни електрически инсталации; пожарна 

безопасност; план за безопасност и здраве; конструктивна; ОВК. 

 В обхвата на дейността по авторски надзор Изпълнителят е длъжен: 

 Да упражнява авторски надзор на строежа през целият период на строителството и да 

следи за точното и правилно и изпълнение на одобрения и съгласуван инвестиционен проект 

и техническите спецификации съгласното издаденото разрешение за строеж. 

 Да изпълнява задълженията като „проектант“ по смисъла на Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да подписва 

съвместно със строителя и консултанта всички актове, протоколи и протоколи за изпитване 

по време на строителството и да участва в приемателни комисии. 
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 Да осъществява навременен, качествен и ефективен авторски надзор на строежа в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане. 

 Да участва в организираните на строежа работни срещи с останалите участници в 

строителството. Да извършва посещения на обекта за контрол на качеството на изпълнение и 

корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта. 

 Да извършва контрол върху вида и качеството на влаганите строителни 

продукти/материали, машини, съоръжения и оборудване за съответствието им с 

изискванията на инвестиционния проект. 

 Да одобрява предварително в писмена форма съвместно с възложител и строителен 

надзор представените от изпълнителя мостри на влаганите строителни продукти/материали, 

машини, съоръжения и оборудване, участващи в интериорното оформление. 

 Да изготвя и представя при необходимост допълнителна документация към одобрения 

проект, съгласувано с възложителя и строителният надзор. 

 Да вписва в заповедната книга на строежа разпорежданията си касаещи незначителни 

промени в инвестиционния проект в процеса на строителството, вкл. проектиране и 

препроектиране на необходимите детайли, като преди това задължително ги съгласува с 

възложителя и строителният надзор. 

 Да оказва техническа помощ и консултации на възложителя и строителя  за решаване 

на проблеми, възникнали в процеса на строителството. 

 Да извършва допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни 

чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството като преценява 

целесъобразността и допустимостта им.  

 Да осигури присъствие на строежа на проектантите, които ще упражняват авторски 

надзор по съответните части на проекта. 

 Да окаже съдействие на строителя при изготвяне на екзекутивна документация по 

проекта и да заверява документацията. 

 Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и 

съгласува с него предприетите мерки за решаването и отстраняването им. 

 Да представя на възложителя ежемесечни доклади за изпълнение на дейностите, 

свързани с упражняване на авторски надзор. 
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Проектантът, извършващ авторски надзор по време на сторителството е длъжен да 

осигури присъствието на правоспособните проектанти-автори на съответната част на 

проекта. 

 Авторският надзор следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или 

предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-

стойностните сметки за осъществяваните строителни работи. 

Срокът за извършване на авторски надзор спира да тече през онези периоди, когато 

строителството на обекта е спряно по съответния законов ред. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 

 

 8. Изисквания за учасите в процедурата:  

 8.1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност 

съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или 

на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод 

изпълнение на задълженията им.  

При подаване на офертата се попълва само съответния раздел в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – част ІV, буква «Б», т. 5 (Образец № 2). 

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: копие от валидна 

застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Документът се 

представя при сключване на договор. 

  8.2. За учстника не следва да се налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1  от 

ЗОП, а именно, когато: 

8.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
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а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 

е) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс. 

ж) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс. 

з) престъпления против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от Наказателния 

кодекс. 

и) престъпления, свързани с наемане на работа без разрешение на лице под 18 г., по чл. 

192а от Наказателния кодекс. 

й) престъпления свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

8.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 8.2.1., в друга държава членка или трета страна. 

8.2.3. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 

не е влязъл в сила.  

Обстоятелството по т.8.2.3 не се прилага, когато: 

а. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 б. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година. 

8.2.4. е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

8.2.5. установено е, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
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б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите. 

8.2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 

301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен; 

8.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

8.2.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна  

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото в 

т.8.3.8 основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние 

да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

8.3. Не могат да участват в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

участници: 

8.3.1. Които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим и контролирани от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, с изключение на случаите по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици  

Забележка: изключенията по чл. 4 са следните: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в 

държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за 

финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 

прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване 

на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и 

действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон; 
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2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа 

група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има 

влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на 

информация и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа 

група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни 

собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или 

многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация 

за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на 

печатни и други произведения. 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска 

организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, 

гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни 

собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от закона – за дейностите, за които се прилага 

споразумението; 

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 

2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за 

отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – 

физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 

икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на 

Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа 

група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има 

сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото 

споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 

собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6. 

8.4. Основанията за отстраняване от участие в процедурата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП се отнасят за: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 

apis://Base=NARH&DocCode=41091&ToPar=Art6&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40001&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40001&Type=201/
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2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

3. други лица които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решение от тези  органи.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

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

9.1. 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. 

9.2. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. 

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

9.4. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника лично или от 

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

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

 

 

ДО 

Министерство на културата 

бул. „Ал. Стамболийски” № 17 

ОФЕРТА 

За участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: 

„................................................ ” 

 (изписва се предмета на обществената поръчка ) 
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...................................................................................................................................... 

(име на участника ) 

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

(пълен адрес за кореспонденция ) 

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

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

 

9.5. 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. 

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

9.7. Оферта за участие в процедурата се представя в срок до 10 (десет) работни дни, 

считано от датата на получаване на поканата за участие в процедурата. Договарянето с 

участника ще се проведе на втория работен ден след подаване на офертата в сградата на 

Министерството на културата от 15:00 часа. За участие в договарянето трябва да участва 

лицето, което представлява участника по закон или изрично упълномощено лице с 

нотариално заверено пълномощно. 

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

офертата си. 

 

РАЗДЕЛ ІV. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

10. Съдържание на Опаковката: 
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10.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – попълва се Образец № 1. 

10.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката. – попълва се Образец № 2 

10.2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

10.2.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

10.2.1.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 10.2.1.1.  

10.2.1.3. Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдяи, че съдържащата се 

в него информация все още е актуална. Участникът може да използват въможността, когато е 

осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 

електронно ЕЕДОП.  

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с 

която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

10.2.1.4. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който 

съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за 

тези обстоятелства служебно на възложителя. 

10.2.1.5. Когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП и преди подаването на 
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офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се 

описват в ЕЕДОП. 

Важно: 

Възложителят може да изисква от участника по всяко време да представи 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

10.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

10.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да 

докаже, че:  

10.3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

10.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

10.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения. 

10.3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

10.3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ 

за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

10.3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
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Важно: 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството 

на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото 

да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или 

акта. 

10.4. Декларация за конфиденциалност съгласно разпоредбата на чл. 102 от ЗОП 

(представя се в приложимите случаи) –  (Образец №3) 

10.5. 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, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици- (Образец № 4). 

10.6. Техническо предложение – (Образец № 5) съдържащо: 

а. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

б. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане; 

в. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

г. декларация за срока на валидност на офертата; 

д. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;  

10.7. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри ", в който 

се поставя „Ценовото предложение” на участника (Образец № 6). 

 Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената; 
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Цената следва да включва всички разходи при изпълнение предмета на обществената 

поръчка. 

 Когато за някой от горепосочените документи е определено, че може да се 

предостави като заверено копие,  за такъв документ се счита този, при който върху копието 

на документа представляващият участника е записал или поставил гриф „Вярно с 

оригинала”, положил е собственоръчен подпис със син цвят и е поставил печат. 

 

 

РАЗДЕЛ V. 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

11. При подписване на договора участникът представя гаранцията за изпълнение на 

договора в размер 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС, която може да бъде под 

формата на: 

а. парична сума, преведена по банковата сметка на Министерство на културата  IBAN: 

BG41BNBG96613300175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление или 

б. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със 

срок на валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора или 

в. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя за настоящата обществена поръчка. 

12.Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение на договора.  

13. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, 

тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Министерството на културата 

и със срок на валидност – 30 дни след окончателното изпълнение на договора.  

14. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

 

РАЗДЕЛ VІ. 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИКА. 
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15. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участника, свързани с 

настоящата процедура са в писмен вид. 

16. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните начини: 

 а) лично – срещу подпис; 

 б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

 в) чрез куриерска служба; 

 г) по факс (факсове, които не съдържат актуални дата и час на изпращане, не се приемат 

за редовни от Възложителя); 

 д) чрез комбинация от тези средства. 

17. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление се извършват по начин, 

който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията. 

18. При сключване на договора за поръчка, Възложителят може да посочи коя част от 

информацията, която предоставя, има конфиденциален характер. Участникът няма право да 

разкрива тази информация. 

19. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма 

право да разкрива информация, предоставена му от участника, посочена като 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, с изключение на случаите , 

когато се касае за предложенията от офертата, които подлежат на оценка.  

20. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е 

достигнало до адресата, на посочения от него пощенски адрес/електронен адрес или факс 

номер. Когато адресатът е сменил някой от последните и не е информирал своевременно за 

това ответната страна, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до 

адреса/факса, известен на изпращача. 

 

РАЗДЕЛ VII.  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
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21. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава 

комисия. Комисията се назначава от Възложителя след получаване на оферта за участие. 

Назначаването на Комисията за провеждането на процедурата се извършва по реда на 

ППЗОП. 

22. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя и 

следва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка. 

  23. За провеждане на договарянето комисията провежда преговори с участника за 

определяне на условията на изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в документацията. 

  24. След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който съдържа 

информацията по чл.60, ал.1 от ППЗОП. 

 

РАЗДЕЛ VІІІ.  

 

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

25. След влизане в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и 

начина за сключване на договора. 

26. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липса 

на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на поръчката.  

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
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