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I. PEIIIEHI,IE 3A OTKPIIBAHE HA TIPOIIEAYPA

II. OEqBIEHI,IE 3A NOPbIIKA

III. OEIIIU YKASAHI{.fl
1 . flpe4uer ua noptrlKara
2. Onucasue Ha floplrlKara
3. flporuosna ctoftuocr ua noptvxara
4. Cpor sa rlsnrrHeu e Ha nopbqKara
5. Texuuqecra cnequOrzraqus
6. fapauquonnu cpoKoBe

IY. YKA3AHI4fl 3A YIIACTIIE
l. ,{ot<yneuru 3a flacrr,re
2. P a-zscttesus,

3. I4gucrnanu.r rcrM yrracrullulrre

4. Kpurepuu sa uo46op

5. Zgr4 crsarl,Is rru ot|eprara

6. Cr4rpxarue ra oiPeprara

V.OTBAPflHE, PA3UIEXIAHE TI OUEHflBAHE HA OOEPTI4TE

VI. IIOKA3ATEJII4 3A OIEHKAI4 METOro'IKA 3A OIIPETJLflHE HA

KOMTIJIEKCHATA OUEHKA HA OOEPTIITE

vlr. AoroBoP
1. Cxnm.{eaHe Ha AoroBop
2. .(oronop/IE sa no,4I,I3[6JIHeHI'Ie

VIII.KOMYHI,IKAIIIq MEXAY YIIACTHI{UI,ITE II Bb3JIOXI{TEJIfl

IX.OEPA3UI,I HA AOKYMEHTI,I 3A YTIACTIIE

1. EEAOI;
2. I-{euono upe4:roxerue sa I-na o6oco6ena noguquq - (O6pa3eII Ne1);

3. I{euoeo flpeAnoxenlre 3a II-pa o6oco6eua no3IruIrJI - (O6paseq Ne2);

4. I-{euono npe4noxenue ga III-ta o6oco6ena noguq}rx - (O6pa:eu N3);

5. flpeg,roNenr.re sa Ir3[T,JIHeHue Ha nopbrlKara - (O6pa:eq Ne4);

6. ,{erlapaqlra 3a clrJlacue c KJIay3I'ITe Ha rlp noxeHlr, [poeKT Ha AoroBop -

(O6paseq Jllb 5);

7. .{erurapauua 3a cpoKa Ha Bann4nom na o$eprata - (O6paseu Ne 6)'

8. .{exnapaqax no v1.47, a;r.3 or 3OfI - (O6pa:eu Ne 7);

9, .{erlapauux 3a orctcrBxe Ha o6cto.f,rercrBara rro qr.3, r.8 or 3arona ga

rrKOHOMr4t{eCK,rTe u <funaHCOnure oTEOmeHLIS c ApyxecrBaTa, perllcTpllpaHl'I B

roplrcar4Krlr{[ c npeQepeuuua,leH aall6qeH pexr.rM, cB6p3aHr,rTe c rrlx JIV Ua LI TeXI{I.ITe

aeftcrsuterHu co6c, nenuqu (O6paseq l'(! 8);

10. ,{ernapaqza 3a rloceueHlle ua o6er, a - (O6pa:eu No 9);

1 1. Cunssr na sa,ubJrxeHr.rre JIIrqa IIo cMI'IcbJIa Ha q.n.54, ut.2 or 3OII (O6pa:eu Ne10);

12. flpoerr na 4ororop.
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PElllEHlrE 3A OTKPHBAHE HA flPOIIEAyPA (&pcd 6)

ATEHUUg nO OEIr.IECTBEH U nOPbqK[
1000 CoOHs, yr. ,lere 4

e-mail: ok@aop.bg, aop@aop.bg
{HTepHer aapec: hftp://www.aop.bg^

IIoA
\

PEIUEHI{E 3A OTKPIIBAHE IIA IIPOIIEAYPA

!flpoerr na peureuue

IPeueur.re aa ny6alrxyrane

Eocrulecrsen upeABapr{Te.rreH KoHTpon

IIH xa perrrcrpaqraoxxara OopMa or CC}I
20 17 to c2- ot27 L- o C32(YYyYM MDD-nnnnn-roo<)

Houep r.r gara na craHoBsu{ero l-BH erarr: KCl4-66 241o412o18 AA/MM/rrrr
Ilpo([ecuorra,mra o6.nacr, n no.aro norraAa rrpeA![erbr na o6ulecruerrara rroprqxa

PeueHrre HoMe : PCPIB-P -2 OrAara: 2018 MM rrrr
2. ITA'ICTBO HA l.l tlA

AEIOBOAIIA I,IHOOPMAIII,Ifl
.{eroao4xa rrrQopuaqu.r
Ilaprr-r,qa Ha B'b3noxurer[:. olz7l
floge.lexue: CO-PAIIOH "CEPI14KA'
I43xoAruI HoMep: oT AaTa _
KoMeHTap Ha B'bBn oxrire,'r fl:

PASAEII I : BIb3JIO)(IITEJI
[lIIy6arzren

Ce

I.t) HauMenosarNe rr aApec
OQaqxaano nauueuoraale:
I{Mer.br Ha CrorrqHa o6u!4Ha-parzoH Cep.Erxa

Haqloua-reu perncrpaquoHeH noMep:
oo0696327 041 6

Ilouleucxu agpec:
6y.n. Knanuua Mapn.e Jlyla3a 88
fpag:
CoOIa.q

KoA NIIIS:
BG411

IIouIeHcK[ KoA:

r202
,{r,pxara:
BG

Jlzqe aa xontarr:
Hx. Hr,rKoJra OHoB

TeJreQoH:
02 9310537

Elerrpouna noqa:
kmet . serdi ka@abv. bg

(DaKc:

02 8322095
I,lurtpner agpec/u
Ocaoreu a,rlpec (URL):
www. serdi ka . bg
Agpec na npoQua Ha rryn)tsaqa (URL):
http: /,/lrww. serdika. bg,/index. php/2-uncat eqorised/ 66-2017-08-28-17-45-10
I.2) BHn rra B r,sno?rsIfeJlf,
(norruaa ce or rrytarzven araaoxnrea)
!Mnnacrepcrao u.nn Ap)'r A.l,pxaBeH op.aH,

Bl!'IloqlTeJIHo TexHu peruoHaJlHH lt-Il]r MecTHH
rroapa3aeneEr-|Jl

I Haqrouaaua arenqu-a/caynt6a

! Ily6nr.rvaoupanxa opraHu3aqrrrr

lrPyt -,,,IPernouauen aaa MecreH opraH
!Perlrona.nna uar-r Mecraa areHqrls/ciyx6a

!Erponeficxa uncruryqua/arenqlu nnn
Mex(ayHapoAHa oPraHtlsaqrlf,

I.3) Ocxoana 4efixocr
(nou, .nra ce m uy6auven araaoxnre.n)
ftO6qectreuu ycryra !Hacraaaoaue/xHrrruIHo crporiro'rcrBo u Mecra

3a oranx t{ KynTypa
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!ffipana
Eo6urecrseg peA u crrypHocr
lororura cpega

I'Il<oHoMHqecKH n Qunancoru gefi nocrn
3apaseonaoraHe

!Coqaalua aarpula
!Orgr,rx, ryaqpa u Bepon3noBeaaHr,re

!06pasonanue
!.(pyra 4eftnocr:

I.4) Ocxouxa gefixocr
(nourrrra ce m cerropen rrs,roxnre.n)
!faa u rouauxna exepnu
!Eneropoenepmx
!Bogoora6graane
l-lTpaacnoprrlr ycnyru

! flouleacxlr ycnynr

! Ercnnoamqraa na reorpaQcra o6.nacr

Elpyra aefiaoo:

PASAEII II: OTKP}IBAHE
I Orxpr.fi arvr n pouealpa

[:a rT,saaraue ua o6ulecraena noprvxa
Isa cxnrcvraue aa paMKoBo cnopa3yMenue

!:a msgaraue ra 4HHaMHqBa cligreMa 3a noKlmxu

Ironrypc aa npoexr

! Cragaaau xaaauSnxaqnonna cncreua

lloptvxara e r o6aacrnre or6paua u carlpnocr
II. lIa o TA

III: fIPABHO OCHOBAHIIE

PEUIEHUE 3A OT(PIIBAHE HA mOUEqvPA (epcu 6)

AaE HeE

(nonurra ce or ny6auven rtaaoxlrrea)
lOrxpura npoqe44a
!Orpanuvena npoqe4,pa
ICrcresareaua npoqelgpa c,qoroBapsHe

!Crcresareneu gualor
! Ilapruropcrao aa rrHoBaqwr

!.{oroaapme 6es upegaapnreano o6aaaaane

!Kourypc aa npoerr
IIIy6rnvno mcreaaune
l-lflpsro aorosaprHe
(uorruaa ce m cerropen rrs.noxure.n)
!Orrpnra npoqe4ypa

!Orpaxuvena npoqe.qrya

flAorooapaue c npeaBapaTeJrHa floraHa 3a rractre
! Crcreaarereu 4ua.nor
! Ilaprxropcrao sa HHoBaqHu

!,Iloroaaprre 6ea nperBapnrenHa [oKara 3a rracrue
! Konr<1pc aa upoerr
!IIy6nnvno ctcreaanne
!IIparo goroaapane

(sa rrsaaraxe na o6qecrDega nopatrka o o6aacrure orfpaaa u curypuocr)

DOrpasnqena nporleA)rpa

!.(oroaapane c nl6anrgraaxe na o6aaaeHue 3a nopbtlKa

! Crcreaarelen gnaror
l-1.(oroarpnre 6es ny6rnrysaHe Ha o6sBreHue 3a rropa.rxa

(nonnrga ce ol rqr6arrrrex me.rorxr,reu)
!(Lu. 73, a.n. r or 3OII
fl9,n.7g, at z,r. t,6. [..,] or 3On
EtIn. 79, a-n. 2, r. 2 or 3OII
!9.n. r8, aa. r, r. 7 ara ap. c ar. 6 or SOII
1I]n.79,at. r, r. [...] or SOII
!9a. r8, an. 1, r. 1r BbB Bp. c an, 8 or 3OrI
[9a. 18, a.n. 1, r. 12 or 3On
!qn. 182, ar. 1 868 Bp. c tur. 79, iur. r, r. [...] or 3OI1
l-'lgn. r8z, aa, r, r. [...] or BOn

(norruna ce ot cercropex rro,rorxure;r)
Eqn. 132 or 3ofl
l-lgr. 18, a.n. r, r. 7 s'ba ap. c an. 6 ot 3On

v n d.it0r?2-d3rr-41d9-3]l22-.112.'l5b4.lr7 2



Er{.n. rg8, a.n. r, r. [...] m SOtf
fl(I.rr. 98, a,r. 1 Rr,B Bp. c rur. 79, an. r, r. [...] or SOII
!9a. 18, a.n. :,, r. r.r atr ap. c a.n. 8 or 3OII
Ertn. 18, an. 1, r. 12 or 3ofl
!tlr. r8z, a.n. r, r. [...] or 3On
!9a. r8z, a.n. r rrB Bp. c rur. 79, ru. 1, r. [...] or 3OII
!!Lu. r4r, a.n. r or SOII
!tlu. r4z, a.rr. 4 erB Bp. c rur. 142, aJr. 1u irrr. 141, an. 1or SOII

(nonrrra ce rrpu BasraraHe Ha o6trIesrBexx rropnrnfi B o6nasrrre or6paxa u cnrypnocr)
Er{n. 160 or 30II
Eqn. 163, an. 1 or 3OU
E{a. 16+, a.n. r, r. [...] or 3OII

IV: fIOPbVKA

PEIUEHT.IE l4 OTXPI,IBAHE HA nPOUEIyPA {!.p(Hr 6)

fv.l) Har.rMeHoDaHue
,l3nbrHeHxe Ha MepKr,r 3a noBrzrraBaHe Ha eHepnr4rirHara eOeKTZBHocr Ha o6eKrr-
o6ur4HcKa co6crBeHocr Ha repr4rop!4qra Ha CO-paioH ,,CepEuKa,, no o6oco6eHr4
no3ll\utt'. I-Ba o6oco6eHa flo3u\t^si PeMoHr Ha noKptzB Ha rorJra BpEsKa r,r

Ora3KynrypeH caJroH Ha 29 Cy ,,Ky3MaH lllanKapeB', ; II-pa o6oco6eHa nosu\ue i
I43n'brHeHr4e Ha MepKr4 sa eHeprhriHa eOeKTr4BHocr B .qf N!14 9 ,,3opHxqa,, -
BTopa crpa,qa 14 III-Ta o6oco6eHa no3yri\tT* i r43nErHeHr4e Ha MepKr,l 3a
eHeplulrzHa e@ercrzanocl B 14 Cy ,,npoo. AceH 3narapoB".
W.z) 06ercr xa nop,brrxara
ICrpor.rre.ncrao
!.(ocranrr.r
EYcny*
fV.3) Onrcaxne xa 4peAMsra xa floptuxara (ecrecrno rr rtonrrqecrBo Ha ctpor{Tenxr{
pa6o,r[, AocTa.BKx u]t t ycryrtr turu }I<agBaHe xa rorlre6nocru u xcncnrarrrie)
Koraro octtogttusr npeAMer cbAapxa aonhnHureJlnt,t [peAMeru, re rp.a6aa ga 6-rgar onncaH]r r],r(
lefinocrzre. npeaMer Ha noptqKala. BKJInqBar z3rtJrHeHr4e Ha MepKu 3a
eHepllafiHa eOeKTr4BHocT !4 ,{3BEpIlrBaHe Ha CMP Ha o6eK!]4 - oOutlHCKa
co6crBeHoc!, c,bo!BerlHo:
1. 3a I-Ba o6oco6eHa no3.t^\us, i leiHocrrre, npe.qMeT Ha o6oco6eHara
no3]{\r A, BKJrroqBar r3B,bpuBaHe Ha crpor4TerrHo-MoHraxHri pa6or,r Ha noKpr4B Ha
TonJra BpE3Ka u or,r3KynrypeH caJroH Ha 29 Cy ,,Ky3MaH lllanrapea,,. Haxo.qsrlo
ce KB. EaHz0ropa, yJr,"PaKoBcrcu't Nt2O.
2. 3a II-pa o6oco6eHa Do3ut\un i ,[erTrsocrzre, Epe,qMe! Ha ooocooeHala
nogut\ua I BKJItottBa! ,3nGJIHeHrre Ha MepK, 3a noBlruaBaHe Ha eHepr.rliHara
eoeKrr{BHocr B .qf N!149 ,,3opuuqa" - BTopa clpaAa, Haxo.qaua ce B
KB. "MaraureBUr", yJt.yvfinu:I!'Ha N!10, KaKTo cJIe.qBa:

TouIr4HHo r4gorrwpaF.e Ha B,bHurHt4 creH,,!;
TorrI4HHo r43oJlrrpaHe Ha noKpyl B;
IIo,qMaHa Ha ocBeTI4reJrHr4 TeJIa.

III-ra o6oco6eHa no3,,rqrza: .qeiHocrr4"e. npeAMet Ha o6oco6eHara
no3uuuq. t BKJIrorrBar r3n,bJrHeHr4e Ha MepKr,r 3a noBrrrraBaHe Ha eHepnxrTHara
eoeKrt4 BHocr. a zMeHHo ronJrr4HHo ,43oJrr4paHe Ha B,bHluHr4 creHr4 B 14 Cy ,,npoo .
Aceu 3,narapoe", Haxo.qsuo ce B KB, "BaHI,,ruopa" I yJt.'tfeHepafl LIepHaeB" N!8.

2.
2.
2.
3.

1.
2.
3.

IV.4) O6qecrnexara rropaqxa sbAapr(a rrorlcrtBafl!!f,, cBtpaaxu c olaaBarre Aa E He I
Ha oxoJ'IHaTa cpeAa

Kprrreprrr.rre, cnrpsaflrr c onaoBaxe rra oxonrrara cpeAa rrpusbcrBar B: (l,ro.nr, nocouere
6pofi)
TexHrrqecKara cIIequ0nKaql,rr

rpurepnure sa no46op

no(a3arejrHTe 3a oqeHr€ tla ooeprlire
t{3ucxBaH[sra rrpH r,r3urJrHeH]re Ha aororopa (x.layou a upoerra aa o6ulu
,qoroaopnn ycloana)

(6pori )

( 6pofi )

( 6pon )

(6po,n )

fV.5) I{rrQopruaq[, orrrocHo cpeAcraa or Enponeflcxua qr,roa
O6ulecrreaara noplvKa e B'bB Bpa3ra c rrpoelo H/u.[n [porpaua, Quuaucupan/a crc
cpeAcrBa or eBponeficrr.rre Qou4oae u nporpar"u-r
llAearu$uxaqn.g na upoeKTa:

AaE HeE
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PEIIIEHHE 34 OTI@iIEAI{E HA TllOUEAyPA (EFu 6)

W.6) Pas4e;rrue na o6oeo6errN noauquu
Hacroaulara uoprvra e pa3aenena Ha o6oco6enu nosnquu Aa E He E
Morusu ga Heat3ruoxHocrra 3a pa3aenrae Ha rroplqKara Ha o6oco6exn uoauquu (roraro e upuo:rauo):

fV.7) Ilporrroaxa crofinocr na nopovxata
345833.33 BGNB a;CroiHocr C6ea CE BI(J'IIOqBA

lII(aTa Ce B63J'Iara C llrt(oJtxoET6T }IAIV II o HeOTAEJ'IHII

Cuucbx Ha ocraHarlnre rrpoqe,{pt-t c Kparxo onucan[e Ha rexHrlf, rrpeAMer:

PA3.{BIIV: MOTIIBII
V.r) Morxru aa na6opa rra rrporleg4ra (xoraro e rpu;ronoltrao)
(Kparro onucanue aa Qaxrnvecxare o6croereacrra, rotro o6yclarar us6opa ua cborBerHara
rpoqe.erpa)
Ecrec[,Boro Ha Br.qoBere .qer7Hocrr4 r,, CMp. npe,qBuleH, 3a u3nL He1l4e
no3BoJlqBa AocrarEqHo lroqHo Aa ce onpe.EeJrEB TexHuqecKhqe cneqnohKarlr4r4 ,
He ca Harrzqe ycroBr,l.s 3a B,rr3JraraHe Ha o6rAecrBeHaTa nop.bqKa no pe,qa Ha.]n.18, an.1. r.1-11 3OI. C orne.q Ha o6cT oarercr BOro, rle nprl
npeIBu.qeHara B 3On npoUe,qypa "ny6nurlHo cEcBe3aHr4e,' Bcr,lqKu
3avHrepecoBaHrz Jlr4qa Moraa .qa noAa,qar ooep!,,, 3a ysacrre, rrapaHrr4pa ce B
Hair-lorsMa creneH ny6rI4rrHocr 14 npo3patrHocr Ha B,b3JraraHero u peABuE
lporHo3Hara crorzHocr, Hacro.Frulara o6qecrBeHa nopEqKa ce B,b3Jrara
trpe3 , , ny6nr{qHo c,bcre3aHrre,, no pe,qa Ha un,2o, aa.2, r. 1 or 3oII.
V.2) .[uqa, Ao xo!.rro ce r{srrpaula rroxaflara aa JFracrtre B rrporleAypa Ha 4oroaaprxe 6ec
rrpe,paprrrenxo o6rr,renue, goronapaxe 6es rrpe4aaplrrerrrra rrorlaHa aa I,qacrrre,goronapmre 6ea rry6.lurgraaxe rra o6xBneHxe aa uopbtrr(a, nprno Aoroaap.rue (xoraro e
rrpr,rorxruo)

V,3) Hacaro-rrqara rrporle,e4)a e cB,bpsana c rrpeAxoAHa rrporleAJrpa sa BturaraHe rra
o6rqecraexa uoprqxa ruru r(oxrg/pc 3a rrpoeKr, xofro e (xoraroi upu.roxuuo):
oTKpIA Ta C peueHue Nr or ,Eata Lq/\aM/r'nr.
ny6rl4KyBaHa B Perrlcarpa Ha o6qecrBeHhre nop%qKr4 noA yHaKareH N!

(nnnnn-yyyy- xxxx )

V.4) ,(orrrurrrrreaxara gocraaxa/uoBTopxara ygrryra ruut crponreJrcrBo e (xoraro e
rrpnnorxzuo)

BGN

ytm !8450.?2.d8!7-41d9-8422.d32e45b4.117

O64a crofirrocr xa rroptqxara, qacr <lt xoflTo ce EagJrara c Hacro_xqara rrpoqerypa:
CrofiHocr, 6$.qa ce BruroqBa AIC: Ba.nyra: BGN

Croftnocr, 6es ga ce sKrrro.ma ,4.4C: Banlra:





*ti*
* i

*i*

OETBnEHIE 3A nOfLqXA (&Pcu 7)

cT0/[,NHA 05ll[,lHA

C0 PanoH CEPIIXA
5gn . 11aPH9 /lgH3a 88
re/. 921-80-19: 921-88-48

k PCP 18 - Al,1B5- 157

or Bq . 65 . 2618

Ilprrypxa rrru OQuqnaaen nectrux na EnpoueficxN.r clros

I,Iu$opuaqun u on.nafiu Qoptuyrapn: htto://simap.ted.europa.el

OB.flL'IEHIT E 3A IIOPbqKA
Arper$xBa 2or4 /za/EC / SOIL

!Ilpoerr na o6araexue
I O6aanenue aa uy6anryaaue

P E I I: BSSJIAIAIII OPIAH
I.r) Hauueuorarue Ir a,qpec, 1 (Monf,, [oco.rere Bct{lrrur a'baJraraqrl oprauu, xorlro
oTroBa 3a o TA

HaquoHareH perHcrpaquoueu xouep: 2

00069632-7 04-t 6
OQuquaano nauuenoaaxue:
KMerEr Ha CTorrrqHa o6qrHa-palzoH CepAtlKa
IIo[IeHcKH aApec:
6yr . KHqrr4Ha Mapraa Jlyusa 8 8

,qbpxaBa:
BG

IIoueHcK[ KoA:

1,202
xoA NUTS:
BG411

fpar:
CoOu.E

Teae$ou:
+359 29310537

JlI-Iqe 3a KoHTaxr:
t4 Hx. Hr4Kora oHoB

Oakc:
+359 28322095

EneKrpoHHa noqa:
kmet . serdi kaoabv. bg
!Iarepaer agpec/u
Ocnoses aapec (URL):
www. serdi ka . bg
A,4pec na npo$u.ra na rynysa.{a (URL):
http: / /www. serdika. bglindex. php /2-uncateg or ised/ 66'2OL7-08-28-17-4 5-10

I.2) C'bBMegrlro BbaJlaraHe
[lloptvxata o6xaaula cbBMecrHo B!3raraHe

B cjrrrai Ha sbBMegrHo Bs3JraraHe, o6xBauaqo pasJrr-tqHE aapxaBr.r - nplljlox(uMmo HaIIIIOHaIHO

3axogoaar€ncrao B cSepata ua o6uecrBeuure rroPbsKu:

IIo Ta ce B63.rlara oT faH 3a lto

I
nraqurra sa o6qesrBeHara floPaqKa e aoctr,rua 3a HeorpaHEqeH Ir ITbneH np,K

gocrrn na: (URL)
http://wwwserdika.be/index.php/28-z or7'o9-o2-t7 -56-56 / z7g-impe

!,(ocruurr ,qo 4orylrenraqusra sa o6qecrBegara rrop6s6a e orpanuven. ,(on,,.nuureana untlopuaqu-a
I,l tta:MOXe Aa Ce

6e3n areH

Ifopenocouexoro/ure utcro/uecra aa KoHTaI{T
.(ontnnutenna rx$opMarrri, Moxe Aa 6T ge uo,ry"rena or

ecorg, nocoqeTe

!enerrponuo nocpeAcrBoM: (URL)

Iropeuoco.renoro/ure urcro/uecra sa xoHTaKr

c.r MOr,I nocoqeTe

OOepn{Te r.un BatBneuuata aa yracule rpa6ra na 6rgar usnparenn

Ita:
HEttToKO oI1 lllrl.l qTBu quneTo3AaH aH c CTBA a,8atr3tlcK nu3 o,'r npeEn H HATA pea ycTpoKaqurKOMyHT-lr(Tpo

a6esn,'l TCHIIrlIIH eu n'b,.1CHeoH3Br eMoxeHuca

I.4) BrrA Ha a'b3narar{r{.8 opraE
IMnaucrepcrro naE BcqKaKbB ap]T Hat{lIoHaJIeH

ruu tle{epaaer opraH, BIcIInqnrerIHo rexult
perIroHa.[Hti ruln MecTHH rro,4pa3AeJleH t|a

!Ha4nona.rua luu Qe4epaana arenqtr. / c:ryx6a

IPeruona.nen uau Mecren oprau

! IIy6,ruvHonparna opraHn3aqHfl

a
!,{py'r run:

PerkoHarHa IUIH MecrHa areHIIh,

!Euponeiicra r.rucnrrp{u-a/areuqur ru:r
Mer(Aynapoar!a opraHr.3aqEs

I.S) Ocqoana Aefiuogr
I06u1t-t o6utecroeHH yc-n]Tlr !Hacraxaraue/xua[ulHo crpollreJlcrBo n Mecra

3a oraflx n Kynry?a
CouHanHa 3aK IUIA

vHnr 4cadc9c6'c524-4r66-!46.-t4b?d0ddl

iltililllil lllilillllil

L
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PASAEJI II: IIPE.,AMET
II. O6nar na o EllATA rrxa

OE,BIEHHE 3A nOPLqXA (i.p.E 7)

O6ulecrneu pe4 u 6e3onacHocr !Or4nx, ryarypa r.r Bepou3rroBeAaHrie

!Oronna cpega

!I{xonouavecxr n Qunaucoou 4eiiHocra
!O6paaoaaxne
EIpyra aefrnocr:

II 3BAHE

U.1.1) HalluenoBaxr.le:
,I3!'LrHeHue Ha MepK,
o6ruzHCKa co6crBeHocr
llo3uut u.
Pedepenren noueD: 2

eneprufiuara eOeKTr.rBHocr
Ha CO-paioH ,,CepauKa" no

Ha o6eKtL1-
o6oco6eHuL

3a noBI4UaBaHe Ha
Ha repr,lToprara

II.r.2) OcHoBefl CPV xoA:
.(omruurereu CPV xog: 1 2

45260000

II.r.3) BI{A Ha llopaqxa
RCrpoure-flclso l-l,Ilocrasra flYcayru
II.L4) KparKo omcarrle:
Ileftuocrure, npe.qMeE Ha nop'EqKara, BKJIFqBar r3nBJlHeHlre
eneplurina e$exrzanocr u ,,r3B'bplrBaHe Ha CMP Ha o6eK!I4 -
co6crBeHocr no o6oco6eHL4 nogvLtrLu. Il'brHoro onzcaHl4e Ha
no3uuufl. e aa.qeHo B TexH!,iqecKa cnequOrzKaur,ls - r.5.1. r
yrBEpaeHara .qoKyMeHqaqrA.

Ha MepKr4 3a
o6u[4 Hc I(a
o6oco6eHara
5.2 u,r.5.3 r{acr

II.L5) [porHo3xa o6rqa srofinosr:2
CrofiHocr, 6eg Aa ce sx.nroqsaAAC: 34 58 33 . 33 Banyra: BGN
(aa patroau cnopa3y eHug tt,tu duxa,vuvxu cucmeJ+lu oa noryru - npoeruoattq o6tqa axarxonxa
cmo uocm oa 4naama npodunrumennocm xa InMKoaomo cnopaay e*ue uu Ha duuaxuqnama
ancme.ua ea norgruan)

II.t.6) PasAerflEe xa o6oco6exu noanquu
Hamosqara noprqka e paaAeJreHa Ha o6oco6en[ noslquu

EA"
EHe

OQeprr uorar aa 6r,qar uoaaaaHr{ 3a

Iacrvxu o6oco6ea[ uo3rlluu
Iuaxcuuaneu 6pofi o6oco6enu noauqnn:

lcauo e4ua o6oco6eua uoauqur
!Maxcurvra.rea 6pofi o6oco6euu uoaxqHu, Kor,rTo Morar aa 6lAat al,3noxeHlr aa egnn ot[epexr:
IBT s,naraquxr opraH cr{ aarragBa [paBoro Aa B63rara [opT vru, xonr6unupauln oreAnnre o6oco6enu

rro3nrlrlu ruru rpyrrn or o6oco6enn nosuquu:

PABAEII II.z) Onr.rcarrue / o6oco6ena roarrr1lrfl
II.2 Onucanue I

II.2.l) Har{ueHoBalIr{es 2

PeMoHT Ha noKpxB Ha ronJra Bp63Ka x Ol43KyrrypeH caJroH lra 29 CY 
"KyguanIllanKapeB"

O6oco6eHa no3r.rqH, N9: nEpBa
2

II.z.z) [ouurnrme-ruu CPV xo4oae 2
OcHoBeH CPV xoA: I 45261100
Aon'b,'rHrrreneH CPV KoA: I 2

IL2.B) M.Egro Ha usubJrHeHrre
OcHoBHo M-f,cro Ha [3ITb.IIHeHae;
29 CY ,,Ky3MaH lllanKapeB",
KoA NUTS: I BG41r.

ce KB. EaHr4uopa, yr."PaKoBcKV" Nr20.Haxo.qaulo

II.2.4) OIIxcaHIIe rra o6ulecrrerrata nop'bqxa:
(ecrecrao n rolr-r.regrBo Ha crporireJrHti pa6otr, aocrasxu Irni ycryrx IUIri yKa3Bane na uorpe6nocru u
r.rer.rcxranaa)

Eei4rJoc,rv?e, npe,EMer Ha o6oco6eHara rta3uwt* | BKJrloqBaI] I43BEplIIBaHe Ha
clrpov reJrHo-MoHraxHt4 pa6ortl no no.EMqHa Ha y ytlu, x/,qpol43oJlaql4a, noraraHe
Ha r43paBHhreJIHa 3aMa3Ka L JtaMapzHeHa o6lxI4BKa Ha noKpI4B Ha ronJla BpG3Ka
ta or3KyrrrypeH caJroH, Karo BKJrloqBat: ,qeMoHrax ynyL\u -92n.M i .qeMoHTax Ha

yHn 4.!rtc9c6{524-4.66-.46.-r4b7df2.&d I 2



OAIB.IEH,IE ]A nOPLTIXA iB.Fxr 7)

crapa xr4,[poxSo a\u^ n noql4cTBaHe Ha ocHoBara-330M2l .qeuosrax JraMapI4HeHa

o6uuara- 92.q . u. ; noJlalaHe lta tl3paBHrrreJrHa 3aMa3Ka-330\a2i ,qoctaerca r
MOHTaX Ha :x:/'Iir1o]x3}lira!]/.A OT .qBa rlJracla 6x"yMHa uyuaua- 3 3 0u2 ;,qocraB(a 14

MOHTaX Ha raMaprHeHa o6r:Izgrca-92.n.1a.; aocTaBKa u MoHTax tta ynyuu-92n.u.;
c,b6upaHe, npeHacEHe v t4SBo3BaHe Ha crpol,lrerHI4 o!na.q%qx-16.5M3. nbrHoBo
onrcaHre Ha o6ocooeHara ro3l4lltrl e .qa,4eHo B TexHI4qecK!4 cneL\t4@vKal\uu -
r.5.1. vacr yrBEp.qeHara .qoKyMeHTautq.

rI.2.S) Kpmepru{ Ba Brlraraxe
I Kprrepuure uo-.qo.rry

! Kprrepufi 3a KaqecaBo - I4Me: / Texecr: I 2 20

1 CpoK 3a I43nlJIHeHI4e B KaJreHAapH% ,4HI4 30

2 HeycrorzKa npu 3a6aBsHe 10

I Kpmepr.rft, crbp3aH c pasxoau - !lMe: / Texecr: 1 20

I Ilena - Texecr: 2r

60

I I{enara He e egnHcrBeHnm kpnr€pufi aa rranraraae u acnqx}t t<prlr.ep]iu ca nocoqexrr caMo B

AoKyMemaqri rrra Ha o6uregrseHara nolrb.{ra

II.2.6) IIporH03IIa srofi nogr
CroftHocr, 6es aa ce slqp.raa IllC; 18750.00 Banlra:
(aa po-weoau
cmoimocm sa

cnopa3a e*ta wtu dunoxuvnu cucmeMu aa nownrcu - npoelo3no odt4a Nantcuttaluo
ama tnenHocm Ha ma37t o6oco6ena noau

BGN

II.2.7) IlpoAr'nznrreJraocr Ha rroptqxarar pauxoBoro c[opa3J,T[eHue rurfi Ar{rralutlqtta
cr{cTeMa 3a rrorgmxl,I
IlpofibnxnrenHocr B Meceqt: 

- 

uar Ilpo4uuxure.nHocr a AHrl: 12o

wt\l
HaqanHa aara: 

- 

4g/nrvr/rrrr
Kpaina aara: 

- 

ga/nm/rrrr

Taau uoyrqxa uoA;rexu Ha rIoaHoBrBaHe
Onncanue na uo4noBf, BaHrttra:

AaE HeE

II.2.9) UHoopMarrlls orHocHo orparrxuexue aa 6po.tr IIa KaHAlrAar[Te, xorrro u1e 6l4at
noxaxerru
(c uaxrrovexue ua oT rpuru npoqe,4ypu)

OqaxsaH 6oofi raHarrnar[:
Hnr [peABnAeH Mnuaua,rea 6poit: 

- 

/ Marcuua.nen 6poit:2 

-

O6ernnrnu rpurepuu oa us6op ua orpanuveu 6po xan4rgarn:

II.z.10) Unooplrtarlrn r orflocHo BapuaI|TrITe
IIIe 6raar aHa AHTII

AaE HeE

II.2.12) I{HQopl,raqrls orxocfio eJreKTpourl{ xararrosn
IOQepure tpa6na Aa 6T Aar upeAcraBexu noa $opMaaa Ha enel$poHHu Kara:IoSlr l'lllr-r aa BrJIIoqBar

r{aTaJIOf

II.2.13) [IIIOop!traTII! ornocuo cpeAsrBa or EBpolletfrcxl.a slroo
O6qecmenara nopb.rka e B'r,B apt3xa c rpoerr u/u-lItl uporpaua, Qlruaxcr,rpan/a crc
cpeAcrBa or EBponeficKEr gbro3

I,IAeuruouraqas ua [poeKra:

AaE HeE

II.z,rc) Aorrr.,Illllrerxa xnQopuaqrr:
no.qpo6Ha r4HoopMaqra.q 3a npe.qMera Ha rlop6t{Kara, r e xHI,,lr{ e c KI4a T a

vHn 4csdc9c6-c524-4a66-a.46.-i4b7dne6dd I

AAE HEEI

U.2.rl) I,IHoop!traqut orHocxo onqxr{Te
Onqun
Onucanue na ouquute;

l



OETBIEHIE 3A nOrLqIG (*pcd 7)

II.z.z) ,(orrunrrrorxn CPV xo4oae 2

OcHoBeH CPVKoA: I 45260000
Aonuluure-nen CPV roa: I 2

OcHoBeE CPV KoA: I 31532110
,4ontrsNre.ren CPV xoA: r 2

II.2.B) M-Ecro Ha usrrBJrHeHtle
OcHoBno M-trcro Ha usIILrHeHlte:
If Nq149 ,,3opBnl\a" - Bropa crpa,qa,
yn . Y.ru&lrrlHa NlL 0 .

KoA NUTS: 1 BG4u

Haxo,usqa ce B KB . "MaraLueBul4",

II.z.4) Ouxcarrze rra o6rqecrnerrara nol/btutai
(ecrecrao r,r xoravecrBo Ha crpoure,'IHn pa6orn, aocraBxr x,rr yc[]Tlr n u yxa3Bane na umpe6uocrn n
uer.rcxranr.r.r)

,[erzHocrure, npe.qMetr Ha o6oco6eHara IJ,o3wL\mA t BKJroqBar ,l3nEJIHeH]4e Ha
MepKx 3a noBrzuraBaHe na enepnulZtara eQercrreuocr. KaKTo cne,qga: 1.
TonrI4HHo IA 3oJlxpaHe Ha B'bHuHrl creHl4. Koeto BKJIIogBa: .qocraBKa I4 MoHMx Ha
TonJlot43oJlaLlrlg no cEeHr4 Oaca,qa c EPS 8 omn c xoeo. Ha r onJlol]poBoIl4Mocr
I=0,035w/mK /arc.n. upexa. unaKJroBKa t1 cvJil]aKarHa uagunrca/-699w2i
AeMoHTax, MoHTax 14 6oq,qhcBaHe Ha peuerKr-98,4M2; AoctaBKa 14 norarraHe Ha
TonJror43oJraqul E flo BEHlrrHrz creHz or XPS 20nun /erl. rpyng u curll4narr:a
Ma3rJlKa oKoro npo3opura/ -701 , 1r.a2 i .qoctaaxa I4 MoHTax Ha no,qnpo3operlHa
aJryM%HtleBa no.na-11"9,2n.v.; uoutax ,r .qeMoHTax Ha Qaca,qHo rp'b6Ho cKere-
800M2; .qelaoHrax Ha c'brqecr ByBarlla KaMeHHa o6rtutrloBKa 14,qocraBKa z MoHTax
or BGH[Hara crpaHa Ha creHtre I'paHtlqeqt4 c BEHU]eH B't3.qyx Ha xPS 80nn 14

I=0,025W/mK. MoHrax Ha KaMeHHa o6n'1t]oBRa BEpxy ronJlor'I3 ona:Jyfl- 91M2 .

2. TonruHHo tl3oJrvpaHe Ha noKptl B, Koero BKflrcr{Ba: IIocPaBKa 14 MoHTax or
BEI{rsHara crpaHa Ha raBaHcrcara rrroqa Ha noKpI4Ba /ex.n.ua creHllTe or
BEHrlHarla crpaHa 14 Haa raBaHa Ha r3noJl3BaeMtlte noMeqeHzq/ Ha MxHepaJrHa
Bara c d:1ocM, I=0,039W/mK I4 KJrac peaKul4a Ha ol.tH Al'-735M2; ,qoclaBKa r
MoHrax Ha ronJror43orauxs EPS 8orun r tr=O,035W/mK ,'1 MxHePaJIHa Ma3rJIKa
BEpxy I43onaul4BTa oT B'tHIxHara cEpaHa no cEorBeTHlrre oacaa!', Ha Ha.q3r{aa Ha
noI(prBa-38M2.
3 . Iloausua Ha ocBenI4TeJrHu rera I Koet[o BKJrIoqBa : ,4eMoHrax Ha c'blllecrByBaqr4
craprz ocBerI4TeJIHu lera 14 ,qocraBKa 14 MoHEax Ha HoBt4 eHeprocne ctsBaqI4
ocBeTr4reJrHr4 Tena c JryMrlHucueHTHvl aMn t u eJIeKTpoHHa nycKoB o-perrytlu paqa
araparypa (EnPA) -8 86p.
nErHoro onrrcaHr.re Ha o6oco6eHara nogulfuq e ,4a.4eHo B TexHl4rlecK,
cneq,,r0r4l(arlr4r,,, - ,t .5 .2, qacr y:cB'bpAeHara ,qoKyMeHrauI4.q .

II.z.S) KplrTepHll Ba BL3.rraraEe

I Kpurepnrre no-.qony

I Kpurepnfi 3a KaqecrBo - rIMe: / Texecr: r 2 20

r CpoK 3a ,43nEJrHeHIae 30
2 Ileycrorika npu 3a6aB-sHe 10

! Kpurepufi, cB'bpBaH c pasxo,qu - lllre: / Texem: 1 20

I I{eua - Texecr: 2r

60

! I{euara ne e eguncrBeansr Kpnrep[ft sa ar,3raraHe r,r solqKlr (pr'lTepr'Iu ca [ocotleHlt caMo B

aoKyr\{eHTarr[rra Ha o6qecrreuara nop, .rxa

II.2,6) IIporHoBHa srofi uogr
CrofiHocr, 6ea aa ce BK.[toqBa AAC: L20416 . 6'1 Banrra

cne\ubuKaL\t4fl , Kpvrepvure 1

yrB,Ep.qeHara ,qo KyMeHTaur4-q .

:I3IACKBaHI/.ATa KEM yqacTl4 Hl4l-ll4!e Ce C',b,qspxaT B

PASAEII II.z) Onucaxue / o6oco6ena rloourlu.fl
II. Ouxcaurre r

vHn: 4@dc9c6{t2,1"4.66a46.-.,lb7da2c6dd I

IL2.r) HarlDrelloxarlxe: 2

,13n'r,rHeHr4e Ha MepKr4 ea eaeprurixa eOeKTxBHocr B Il N!14 9 ,,3op}j.u\a" -
BTOpa Crpa,ua
O6oco6eua tro3nul{ N9: BTopa
2

BGN



OBrB,IEH,iE 3A IIOPAIU<A (&pcu ?)

(sa po.uroau cnopa3A eruln utu duna uvnu cucme u sa noqrutu - npoelo3na o6u4a Naroutoaxa
cmoitnocm ao waama nwa'a/uatmenlocm na mosu o6oco6exa noew/:.l;)

II.2.7) npotrf,,axrreJrHocr rra flopb!ffara, paMxoDoro clopa3yMeHrre ruIl.r ArtxaMrrqHa
cucTeMa 3a rrorqmxu
Ilpogurxureauocr B Mecequ: 

- 

un[ npoat.[xurenHocr B AHn: 12o
I,JILI

Haqa-[Ha aara: _ g:q/uu/rrrr
Kpaftua aara: a.q/unr/rrrr
Tagu [oph.IKa no,qnexu Ha [oAHoBsBaHe
Onncanue na nognoBqBanrflra:

II.2.9) [IHQoptuarln, ornocno orpaxrr.renue sa 6pox rra rcaxAfiAarrlre, xouro rqe 6r4at
lol(areIIII
(c r.rsxnouexne na orxpnrn npoqe4ryr)

Ovaxnaa 6poii KaHAuaaru:
Enu IIpeAButreH Mr.rur.rmaren 6pofi : / Maxcur'raaes 6poil.2 

-

O6errurnu xprrepr-ru aa ua6op ua orpaHaqeH 6pofi xanAaAalr;

U.2.to) [IHQoptuaqrrr orrrocxo Baprrarrrrre
IIIe 6r,aar uDueuanrl BaD[aHT[ AaE HeB
U.2.1r) LlHOopMarIEa ortrocHo onqr{r{Te
Ouqnu
Ouucanue na onqrlure:

AaE HeE

II.z.rz) llxrlopnraq[f, or:IlocHo eneKrlroHHrr r(araJrogr{
!OQeprure rpa6ra aa 6T Aar npeacraBeur,r noA SopMara Ha eJreKrpoHHn Karzuro3r,r r-rJru aa ar.rrpqBar

eneKTpoHeB I(aTaJIor

II.2.t3) UrrQopuaqrl.r oruocxo cpeAsrra or EBpoleficxx.s grroa
O6ulecrrenara uoprqKa e B'hB BIlrfKa c rrpoercr n/uu nporparvra, Qunancupar/a crc
cpeAcrBa or EBpofleficxrra gr,ros

I,IgeuruQaxaqu.a na npoeKra:

II.z. r4),(onanrxrrrr.xlra rxQopuaqrl.a:
IloIpo6sa uHoopMauvg 3a npe,qMera Ha nop,bqKara, TexHr4i:IecKrara
cne\taluKallutl t Kpl4repr4lrre v :lgt4cKBa}tusra KEM yqacrr4Hu\ure ce
yTB'bp,qeHaTa aoKyMeHTaqr4s.

c'b.qEpxa! B

PA3.(EII II.z) Ouucauue / o6oco6ena uosuqur
II.2 Onucarrre r

II.z.r) Haxuexoraxxe: 2

: ,l3nLrHeHr4e Ha MepKr4 3a eHeplufiHa eoeKaxaHocr a 14 CY ,,Ilpoo. AceH
3narapoB"
O6oco6eHa llost,|qua N9: Tpera

IL2.2) AorrL'rxlrre.nrru CPV xogoue 2

OcHoBeH CPV KoA: I 45200000
,llouhrHHre-[eB CPV (oa: r 2

II.2.B) M.gcro Ha rrarrhrrneH[e
OcHosHo Mqcro Ha agllErHeHrie:
14 CY ,,npoo. AceH 3raBapoB",
qepHaeB" N!8.
Ko,q NUTS:! 8G411

Haxo.qaulo ce B KB."EaHr4uopa". yn."feHepar

II.z.4) Ouqcanue rra o6uresrnexara rroprqxa:

lHn 4qdc9c6{52,t-4i66"a46.-.4b?dlr.6ddl

Aa! HeE

Aa! HeE

5



O6.,IBrIEHI,IE 3A nOPLr[(A (.epcE 7)

(ectectao n ro.nnuecrBo Ea grpolrre/IHu pa6ort-'t, aoctaeru a nv ycJttrll, Llnvyl<a3BaHe Ha norpe6nocru u
rarcxranlu)
,qelzHocplare, npe,4MeE Ha o6oco6eHara rToSulr4t! | BKJlIorlBaE ]43fl'bJrHeHl4e Ha

'l 
MEHHO TOrIJII/HHO

u 3oJrnpaHe Ha BBHII]HI4 creHrr. IIpe.EB%x,qa CE noraraHe Ha rorJror.r3oJraqu.q EPS

EOMM c Koeouqxeur l:0.036W/mK, KaKTo tt EoJraIaHe Ha rorJrorr3oJlaqlA E os XPS

2oMM. oKoro npo3opqta, qpes lz3B'bpuBaHe Ha crpolrrefiri,u pa5orrrt nocoqeH% no

MepK% 3a roB,luaBaHe Ha eHeprrlzHala e$eKTt4BHocr, a

Bu!oBe tt KoJrrqecrBo, KaKTo cJre.qBa: Oaca,qHo rp'b6Ho cKere c

llo B'!,HUIHI4 CTeHfi
.EeMoHrax Ha y yt\t4 x Bo.qocrorlHl4 rpl6z-489,3,:.I.u.;

.qocTaBKa 14 MoHTax Ha yJTyt\I4 u Bo.Eocror{Ht4 Tpr,6u- 489 , 3.n. Nr. i ,4oceaera I4

MOHTAX HA no.qnpo3opevHa a[ryt[u1j"4eBa nofla-454. Bl.u. I1s::soeo orl],lcaHAe Ha
qacr

30u (3600r'a2)-2886M2, ,qocraBKa ,r noJlarlaHe Ha ronrlo]r3oJrauL4 E EPS 8onm c

KoeO.Ha nonJlonpoBo.E]4Moc t tr=0,036W/mK /ax;:. upexa, urIaKJloBKa, crtJluKarlra
Ma 3I4JrKa 14 MO3aeqHa Ma3I4JlKa
peueTKr4

B'lCOr.rrHa,qo

B ocHoBara/-2810,85u2; .qeMoHrax 14 MoHrax Ha

/ern. 6o.q.q%ca a]He / -264 | 4M2; .uocnaerca u norarlaHe Ha ronJro],'I3oJIaql4 r{

or xPS 20mm /exr. r,pyH,q z CIJI%KA EIHA MA3NTIKA OKOJIO

o6oco6eHara fla3:/].\uA e .Ea.qeHo B TexHu'{ecKrr cr.e\t1}r4Ka:uuu - r.5.3,

npozopuu / -364 , 66u2;

yqBspaeHa"a .qoKyMeHEaqzs,

ILz,E) Kpnrepllu 3a BroJraralle
I Kpurepuure uo-4o.ry

I Kpurepufi 3a r(aqecrBo - I,IMe: / Texem: 1 2 20

1 CpoK 3a I43n'bJIHeHI4e 30

2 Heyclt'orzKa rlp]4 3a6aB.qHe 10

! Kpurepuft, cBlp3afl c paaxogu - I,Iue: / Texecr: I z0

El IIeHa - Texecr: 21

60

I I{enara ne e e4uHcrBeHI-rlT Kpnrep[fi aa rT'gnarane rl scurlKtl Kp[TepI4u ca rIocoqeHrl caMo B

entaqusra na o6 ECTBEHATA IIO qKa

II.2.6) IIporHoBEa srofi nosr
CroiiHocr, 6e3 Aa ce sKnro.rra,4,4C 2A6666.66 Barlra: BGN

(aa po-uxoeu cnopasA.Me Hu, wlu 1u{alvuv'{u cucme&u 3a noKgntat - npoe\o3Ha o6u4q aKclrvdixq
cmo Hocm 3a u*./lo'ma npod-onsrumen Hocm Ha ma3u o6oco6eta noau4ry.)

II.2,7) rlpoAbla(IrrerHocr Ha noptlu{arar paMxoBoro cuopasl,'}reHrre rurt Ar{Ilallrlqua
clrcTeMa 3a rrorqml(l{
flpoA bnxrirenHocr B Meceqrr:
vnLl

lr,rn flpoa, ,'rxurerEocr B aHx: 12o

Haqarrra Aara: 

- 

4A/n-ru/rrrr
arHa AaTa: IITT

TaBn uol}} rKa noAnexrr Ha [oAHoBaaaHe
Ouucanae ra noAnoBflBalrutra:

AaE He8

II.2.9) lllr$opMarlut oruocxo orparruuerrze ca 6po.a rra xarnrtnarrrre, rorro ule 6r,4at

II.2.10) IIHOopMaTI[ff orHoctro Bapuar.rrr{Te
e I'EMAH[l BA t1AHTII

II.2.11) rIHOopMarIrrrE orrlocHo orulrrrrre
OIIqtrn
O[ucaHne Ha oIIIIullTe:

AaE HeX

yHfl: 4qdc9c6,c5 24,4a66-a,16c-.4b 7 df2€6dd I

IOI(AEEIIU
(c uarvrro.reuue na orrpurz upoqe4pn)

Ovarran 6pofr rau4AAarui 

-

unl [peABr.rAeH Mr.rHr.rMaJreH 6poir: 

- 

/ Marcnuanen 6poir:2 

-

O6erruauu xpr.rtepuu sa na6op xa orpauuven 6poi ran4rzgaru:

,{a E HeE



II.2.12) rlllooplrarlrr-E orHocHo eJrerspoHlrlr KaraJroa,r

!OQeprnre rpa6aa aa 6tAar npeacraBeHE [o,{ (DopMara Ha e.IleKrpotrHrr Kariulo3lt rlJtu aa BK''IrcqBar

eJ'IeKTpoHeH KaTaJIOT

II.2.13) UHOopMarI[rr oruocHo cpe,4crra ot EupoueficxN.a crroa
O6qecmeHara uopbql{a e BaB Bp'h3Ka c upoerr u/u,ru nporparua, $lraancupau/a crc
cpegcraa or EaponeitcKll cbloa
llAenruoaxaqus na flpoeKra:

AaE HeX

U.2.14) Aoflallllr.fleurra urrQopuaqu.a:
no.qpo6Ha I4HOopMartI4E 3a rrpe,qMera Ha nop%llKa'lca. TexH4lecK,IaEIa
cnellubuKaL\utt, Kprzrepr,rure u \43r1cKBat],ufl.I. a K'EM yqacrzHt4L\ure ce cB,qbpxar B

yTB',bp,qeHaTa .qoKyMeHTaur4E.

PABAEJI III: IIPABIIA, I4KOHOMI{IIECKA' OI'IIIAHCOBA I{
TEXHIil:IECKA TIHOOPMAUI4fl
III.1 Yc"roBrt,I aa

OB,B,IIEHI4E 3A flOPXtIXA Gepcur 7)

III.1.1) foAllocr Ba J.rfparurf,BaEe IIa upo$ecNona;rxara 4eftrrocr, ax;rrcqlrreJrHo
rirBr{crBarrrtr B'bB BptSrca c BrrzcBaxero B rrpoQegro[aJrur{ wru rtproBcrg{ pemcr1lu
Cur,tc6t{ u KparKo o[ncaHne Ha ycnoBlrrra:
yqacrHr4K'r,T Tp.s6Ba .qa e BrI4caH B UeHTpaJIHv n perll4crEp Ha KaMapara Ha

crporlTer{r4Te, c'brJlacHo llpe.[MeTa Ha rop'LqKaTa 3a qeTB'bpTa KaTeIop]'I8
cTpoexu ,rlu{ Ea e BEI4CaH B aHaJIOll'IqeH perll4ct,bp c'tFracHo
3aKoHo,qarercrBoro Ha ,q'bpxaBara, B Kosro e ycraHoBeH 3a noco'leHl4E o6xBa9
na .qerlnocrz. y.racrHt! K'bt cJIe,qBa ,4a npl4 EexaBa BaJr ,qHo y,qocroBepeHl4e 3a
BnzcBaHe B UeHrparHl4q npooec%oHaJIeH per!{cryl,p Ha ctpoIAEeJIE/ Koero ce
npeacraBs Ha Bb3rloxrlTeJrs B cry'lalzTe no vn.67, a.n.5 rz an.6 or 3On'
3a ,EoKa3BaHe Ha roBa o6cro.qrercrBo yvacrHtt K'b! npeAocraBa (,uexlapupa) a

EI.vlH:l,vtF. eBponerzcKl4 ,qoKyMeHB 3a o6uecrBeHu nopEllKI,I (EEIOfl) vHoopMaq,1E 3a
roBa cBo6pa3Ho Hallr{oHaJlHzre 6a3a .qaHHI4, B KOsrO Ce CB.qEp,(aT

.qeKJIapupaHI4T e oOcroEteJTCTBa/ vr% KoMnereHTHI/Ee opraHl, KorlTo cEIrIacHo
3aKOHO,4areJrCE BOrO Ha .qEp,(aBara, B Kosro yqacEHlK't,T e ycEaHoBeH ca
.qJlbxHr,r ,qa npe.EocraB.qs 14HOopMaqI4.qr a .

B cfiy,aa , qe yqacrHl4K'br e qyx.qec:rpaHHo O]43rrqecKo wJtu (,pt4I,Il\4ecKo rrll\e,
tofi cre,qea ra npe,EcraBu eKBIT BaJreHTeH ,EoKyMeHT, ,4oKa3Bau perl4crpalll4gga
My B eKBr4BareHBeH npooecroHaJ1eH perrlcg'bp Ha ,q'bpxaBara, B KoETo e
ycTaHoBeH. ,IJrr,l ,qa Epe.qcTaBI4 .qeKrapaqz A u w y4octaBepeHu e 3a HaJrlul4eTo
HA EIAKABA PEII4CTPAI]L4E O ItI KOMNETCHTHVTE OPFAH'1 CEI]JIACHO HAUZOHAJIHI4g MY

3aKOH.

III.1.2) [xoHoMFrecxo r.r i[uxancoro sbcrorrlIr{e
! Kpurepnu sa nog6op, rarro e yrraaaao B aolqaleuraqrr.sra sa o6ulecraenara uoprvra
Crust K u Kparro ofl]rcaHr{e Ha Kpurepuure sa nog6op:
1 . yqacrHr4K'bE Tp.soBa aa e pearl43l4paJr Mr'lHI4MaJIeH o6opor B coepara,
nona,qaqa B o6xBara Ha Eop5r{Ka![a, 3a c'EorBe:rHara o6oco6eHa no3vl\uA
uzuucJteH Ha 6a3a l.,o!-uuH]4ae o6oporu, 3a nocJIe,qHI,lTe rpll npvKJrlo(ruJlu

OI4HaHCoB,I noAI4HIz B 3aBtczMoc? or ,Earara / Ha KoETo yqacEIHI4K'r,T e c'b3 ua,qeH
rrr e 3anollHa.n ,uet7uocrqa cA. B cfiyuavre no qJr.61 , an-5 14 ar.6 or 3OII
yqactHl4K'bT llpe,qcTaBE Ha B'E3JlO)(VteJrF eA]lH l4Jtt HrlKoJlKO Or CJIe,4HVTe

,qoKyMeHTr/r: yAocloBepeHl4.c or 6aHKr{, I.,otfl4wHu O%HaHCoBu oruerll wnu Eexl{Il
c'bctaBHtl qacrr, Korlato ny6rrzKyBaHeEo AM ce t43uc:(.Ba 14 cnpaBKa 3a o6uIIlA
o6opot u/uw,r 3a o6opora B coepara, nona.qaua B o6xBara Ha Eop'l,qKara.
2, V...acrHrJ./.re cJIe,{Ba .qa npl4TexaBar 3acrpaxoBKa "npooeclaoHarHa
orloBopHocr" ,/tJtI4 eKB,4BareHT c noKpr'ITze, c'borBercrBalllo Ha o6eMa 14

xapaKTepa Ha nop'bqKara, B cEorBercrBrrle c qr.171 or 3yT.
I{Br,rcKBaHo Mr,IHuM atuof tu auaof a:2
L.yqacrHraql4Te .aa I4Mar o6opor, B coepara, nona.Ealqa B o6xBara Ha

Eop',t,gKaTa no o6oco6eH, fla3wlll'u t KaKTo cJIe,qBa :
1.1. 3a I-Ba o6oco6eHa nosrtL\uF i He no-MaJrKo or 37500 ,IB. o6qo 3a
locJre.qHtl Te Tpv loITt :d.],{ | B 3aBZCL4MOC9 OT ,qaqaTa, Ha KorITo KaHAuaaEbT ulTvt

yqacrHr4K,br e yqpe.qeH ITJII4 e 3anor{Har ,qelZHocrra c .

1.2. 3a II-pa o6oco6eBa no3:r'.\vf,i He ro-MaJrKo or 240800 rB. o6uo 3a

,'Hn: 4odc9c6 c5244r66-.46c-a4b?d0.6ddl 7



O6.,IBIEHT{E 3.A nOPbqXA Gepcrr ?)

nocJre,qHr{Te Epu loauHvi I B 3aBl4c%Moclt' ot!,4arara, Ha Ko'Ilt'o KaHfluEaE'bT uJlt7
yqacTHIA K'Lr e yqpe,qeH AJIu e 3anorlHaJr aer;HocTTa cu.
1.3. 3a III-ra ooocooe:da |,osur\uui He no-MaJrKo orc 413300 rB. o6uio 3a
nocJle.qHu Te Tpu ToIluHu t B 3aBr/rc%MocT or .qaTaTa, Ha Kor{ro I(aHEllEaI'bT ul7t7
yr4acTHtl KE! e yqpe,[eH t1rl4 e 3anoqHall Ee HacTra cu,
3a goKa3BaHe Ha roBa o6croETercrBo yqacrHr,lKET npeaocraBE (aeKrapnpa)
r4HoopMaqr4A B EA:/HH:/A eBpofleficKr AoKyMeHT 3a o6uecrBeHz nop'brrKr4 (EEIOn) .

2.3acrpaxoaxara " IlpooecraoHarHa orroBopHocr" ?pE6Ba ,Ea e c noKpr4E%e,
c'r,oTBercTBar4o Ha o6eMa z xapaKrepa Ha nopsqKara u Ba uaHa 3a cpoKa Ha
r3n'bJrHeHxero 14, Mr4Hr4MarHaEa 3acrpaxoB af eJIHa cyMa, cJre,qBa .qa c'torlBetctBa
Ha Kareprop%.qra Ha o6eKTa, c'brrJracHo .]Jr.5, aJI.l u afl.2 op Hape.u6a 3a
ycJroBr4Ara 14 pe,4a 3a sa,qsJrx aeJlHo 3acTpaxoBaHe B npoeKTr4paHero 14

clt'pot4T eJrclr,Bo9o,
Sa.qoKa3BaHe Ha roBa 06cro.srercrBo yrracrHrzKElt cJre,EBa ,Ea npe,qcraBr,I
3aBepeHo Konhe or 3acrpaxoBKa " IIpoOe crA oHarHa orroBopHocE" c norputre,
cboqrBercrBarqo Ha o6eMa 14 xapaKlepa Ha nop'brrKara, 3a cEotrBerHalla to3uLfust
14 BaJrr4,qHo 3a cpoKa Ha r43IIEJrHeH'lero r . 3a yqacpHl4K,
ycraHoeeu/per,r,lcrprpaH 

'13B5H 
Peny6rr4Ka B'brIap4rr. 3acrpaxoBKara 3a

EpooecroHarHa orloBopHocr cre.qBa ,qa 6'b,qe eKBI4BareH? Ha Ea3r'I flo tlJl 171,
ar.1 or 3yT, Ho HanpaBeHa cbruracHo 3a KOHo.qareJIcr Bo?o Ha ,E'bpxaBara/
KB.qerco e ycraHoeex/penucrpr4paH yqacrHr4K'br.

III.t.B) Texxrr.recx[ u rrpoQecrrona,nxz B'ba!{orr(Hocrrr
! Kpurepau aa uog6op, xarro e yxaaauo B AoK,,MeuTarruraa aa o6ulecrreaara nop.svxa
Cnucrr u rcparro ouucaHue Ha Kpxreprrure sa no46op:
1. 3a f-Ba o6oco6eHa no3uLlufl.:
1.1. Y.{acrazxtnr cJre.qBa .qa r4Ma onr{T B Ee Hacrll c npe.qMer vrI,eu'ruqeg !4 17

cxoaeH c Haclosulara o6ulecTBeHa nopEqKa.3a .4oKa3BaHe Ha s'oBa
o6crosrercrBo yqacrHrrK,t,! npe,EocraBs (ger.rapnpa) zHOopMallIaE B EI-vlHHrrE
eaponerZcxz ,EoKyMeHr 3a o6qecrBeHI4 nop'btrKtl (EEIOII) , np,1 cna3BaHe
t 3ttcKB aHqs..t a na u.i:.64. an.1, r.1 or 3ofl. B cryqaI4Te l{o.]II.6?, ar.5 u
al. 6 o,r 3On y.{acrHLl K'LT npe.qcraBs Ha B'b3Jroxtlcer A cnuc'bK Ha L7 3!'bJIHeHoro
cspol4teJrcEBo, npr4,upyxeH c y.EocroBepeHA E 3a ,ao6po r3nEJIHeHIAe, Korlro
cE.q6pxaT cTolzHoctt'Ta, ,qaTaTa, Ha Ko.Elr,o e EpI4KJIlorlrJIo I43nEJrHeH'leTO,
MECTOTO, B]lLa U O6eMa, KaKTO 't.qaI e U3r',bJrHeHo B c'bollBeTcTBue c
HOpMa:[IA BHrlITe U3TTCKBaHUA ,

1 . 2 , y.aacpHraK'br cJIe,qBa ,qa npr4JraFa cvcreMt4 3a ynpaBrleHu e Ha KaqecrBoro .

1. 3, y,racEHr,lK'br rpE6Ba ,qa pa3noJrana c rexHrqecKi4 nepcoHaJr 3a I43tI'i,JtHeHr{e
Ha nopEr.rKara. 3a ,qoKa3BaHe Ha roBa o6cro.E:cerctBo yr,lacrHI4KEr npe,uoclaB.E
(gex,naprzpa ) ,rHoopMaqraE B EEWHH|TF eeponelZcrcr,r roKyMeHT 3a o6uecrBeHr
Eop'brrKr4 (EEIOfl) . flpr cnasBaHe usucKBaHu*'ra na un.64, a.n.1, t.3 or 3On.
B cryrlazre no stt.6'1 , aJr. 5 r ar. 6 or 3OI] y.JacrHl4K,t'r npe,qcraBs Ha
BE3JroxtTTers cnrzc,6x Ha rexHrrqecKrr nu\a u/uau op! aHr43 aL1ut4, Br.Jlo'ueHll un4
He B CTpyKTypaTa Ha KaH.qr^,qara t4rlu yqacTHr{Ka/ BKJItoquTerHo lle3r, Kolzlto
oProBapEr 3a KoHlrpoJra Ha KaqecrlBoll'o u u\aTa, KoI4lPo u{e u3r'bJrHtBar
crpor4TeJrcrBoro, npuapyxeH c,qoKyMeHTt 3a 3aB'bpueHo o6pa3oBaHl4e,
npo@ecroHarHa KBarzOJ4Kauua u / utu,r rpy aoe u / uav ocut:ypurerleH crax.
2. 3a II-pa r4 III-Ta o6oco6eHr o3r4\r4u i

2 . T.y,iacaHuwtEre cJreaBa aa r4Mar onzr B .qerlHocr c npe,qMer uaeHlll\Ier]. urru
cxo.EeH c HactroErqara o6uecrBeHa nop'bqKa 3a cbotBerHara o6oco6eHa
F.o3ur\us.3a,qoKa38aHe Ha roBa o6crosrercrBo ytlacrHI4K'br lpe.qocraBE
(.qeKJraprpa ) nHOopMarlI4E a E,qznntzq eBponeIzcKI'1 ,AoKyMeHT 3a oouecrBeHI4
nop'r,qKtr (EE,qOfl) 3a cBotBerHata o6oco6eHa no3ut\ufr | npI4 cna3BaHe
ugucKB alJw{a a Ha t4JI.64, ar,1, r.1 0!r' 30n. B cry.la%Ee Do ,-!J1.61 , an.s w

arl. 6 or 3OII yqacrHrzKEr npe.qcBaBrl Ha BE3Jroxl4lreJrq cnI4cEK Ha l43n'r,rlHeHoro
c?por4ireJrcrBo, npnrpyxeH c y,qocloBepeHz.q 3a ,[o6po L43nEJrHeH%e, Kozro
cEABpXar cTorzHocrTa. ,EaTaTa, Ha Kosro e nprKrlolltAJlo I4SE',brIHeHIZe r O,

MECTOTO, BUAa V! O6eMa I KaKTO ,1 ,4aJII4 e 
'r3nEJIHeHO 

B CEOIPBeIPCTB,j e C

HOPMaT[BHI4:r e V!3tlCKBaHVq ,

2 .2 . V,tacvHtT*1,T TpE6Ba ,qa pa3noJrapa c rzHxeHepHo- T exHzqe cK,1 nepcoHaJl 3a
,r3nBJrHeHrre Ha nopEqKaBa.3a .[oKa3BaHe Ha lloBa o6crocrercrBo yqacllHlll<'Et
flpe.qocraB.q (,qeKrapupa) ,4HoopMarttls B EALHHWA eBponelzcK% ,4oKyMeHt 3a

yliIl,load.9c6{524-a!'56-!a&-aabTdr2eddl 3



OE,BmHI{E 34 AOP6qXA (epca 7)

o6uecrBeHu rrop'brrKut (EE.4On) 3a c'borBerHaEa no3wL\t4A, np,1 crra3BaHe
t73t7cKBaHr4sla Ha \4J1.64t ar,1, T.6 or 3On. B cryqar'ITe l:to'JJ[.6'7t afi.s u
arr. 6 or 3OIl yrlactHr1K%E npe,qcEaBA Ha BE3tIoxI4 leJrq cflI.jc'bK Ha nepcoHaJra,
KOIZIO qe I43n',bJrHBBa lop',brrKara 14 Ha rlreHoBeTe Ha pBrcoBo.qHu8 c'ucTaB I ltovlllo
qe orloBapr r, 3a %3rrr,JrHeHrero. B KoIzTo e nocot{eHa lpooecrroHarHa
KOMneTeHTHOCE Ha Jrr4qara, npr,qpyxeH c noKyMeHTI4 3a 3aB',bplueHo
o6pa3oBaH/e, npooec%oHaJrHa KB arI4OI4KatlI4q v/uru rpytoB u/v\tu oct'trypwreneH

2 . 3 . y.{acrHr,rKElr cJre,qBa ,qa npurara cucaeMu 3a yrrpaBJleHre Ha KaqecrBoro .

Ll3ucrtBauo MaHnM anmo fHrt l:LtRofai 2

IIo r,1,1.: npe3 nocJre,qHl4Te 5 ].o4unvt cq%TaHo o1P Ilarara Ha loAaBaHe Ha

ooeprara, yqacpHuKa cJre.EBa ,qa e u3r|'brtHwJr M,,IH%MyM 1 o6eKr. * IIo,E

,,le uocTu c npeaMe,lc IA.qeHT?iqeH hJTu cxo4e1 c HacEogllaTa ooqecTBeHa
nopGqKa" cre-qBa Ia ce pa3bL4pa h3B'bpllBaHe Ha c rporrr eJIHo-MoHTaxHI4 pa6oM
Ha rroKpr4Br4 Ha o6qecrBeHl4 cr'pa.ql4.
llo ,t.7.2.: yqacrHl,rK'br cre.qBa ,qa y.4ocEoBepl4 c'EorBelrcrBI4e cbc cJre'qHu !e
craH.uaprl4: EN ISo 9001:2008 ea ynpaBJIeHVe Ha KaqeclBoro tlrr
eKBTBaJIeHPHa c o6xBa! ,,cPPouae crBa" u EN ISO 14001:2004 3a BHeEptBaHe
Ha cI4CteMI4 3a Ona3BaHe Ha oKoJrHalra cpe4a uJru eKBuBaJreHTHa.
IIo r.L.3. ; TexH],r.recKu pEKoBo,q%teJr: TexHrrqecKv npaaocuoco6uo JII4ue c'Er'r.
.rfl,163a, ar.4 or 3yT Afiu 3a qyxaecrpaHHu x,4\a - eKBhBaJreHrHo, c''lrnJracHo

3aKoHoAarercr Boro Ha .q'bpxaBara. B KoEro ca ycEaHoBeHv. 3a no3l4l-( gra ce
z3zcKBa MrlHt4MyM ner rlo,ql4Httt npooeclzoHareH olltlll, oE KoIUro ytlacrl4e Karo
,,TexH%rrecKr{ pT,roaogzre.n" Ha MIAHI4MyM e,4I4H o6eK! c npe.[Mer' I4,qeHrl4rleH

wltu cxo!,eq c npe.qMera Ha HacroElllara nop'bqKai y'lacrHl4KBE .qa I4Ma Ha
pa3noJroxeHl4e 3a uerll.s cpoK 3a Ir3n'lJrHeHle Ha CMP Ha o6eKla !,erHi4MyM

3 /tpu/ 6p. KBarlaQuurapaH% crpovreJl*v' pa3orHtT\u I c'r,o6pa3Ho B%.qoBere
pa60rra.
llo r.2.1, : npe3 nocJre,EHI4Te 5 

"otvtHu 
cqI4TaHo oP ,Earara Ha Eo.qaBaHe Ha

ooeprara, yrractHzKa cJre,qBa .qa e I43r'!,JrHI4Jl EeirHocu4 c npe,qMer 
',! 

o6eM
:"4lterj.Ivtl4elj Ax,t4 cxo!e:l, c To3I4 Ha nopBqKaTa, 3a c'boTBeTHaTa P.o3vru4fl Ha

r.EAHuMyM 1 o6eKT. * no,q ".qeIzHocr% c EpeAMes u o6eMt waeHEvrlHu wJtu cxo!,Hu
c npe.qMera rja nop'uvxara" cle,qaa ,4a ce pa36lapa I43B pllBaHero Ha BCEKa

eAHa or nocoqeH%Te MepKI4 3a eHepr IZHa eOeKTI,lBHocr (CMP), csorBetHo: 3a
II-pa o6oco6eHa to3t44t71 i TonrI4HHo I43oJII4paHe Ha B'bHlIIHz creHl4i Tonr%HHo Ia

tA3oJIVpaHe Ha rroKpI4B 14 Eo,4MgHa Ha ocBerI4TeJIHV Te a h 3a III-Ta o6oco6eHa
tto3]lrrytE i TonJI%HHo ,43oJrl4paHe Ha BEHIIIHII cTeHu.
o r.2.2,: IlepcoHarb!. cJIe.qBa ,Ea BKfiIoqBa: 1. P'bKoBo.qI4TeJr Ha eKl4na;

Br4cue oopa3oBalrAe c npooecroHaJlHa KBarllozKaqur{ "crpo]4TereH znxeuep" zlz
eKBr4BaJreHrHa. Ilpooec oHareH onI4T B TexHzqecKoto pEKoBo.acrBo HaIZ-MarKo
Ha e,qrrH B'rrBe.qeH B eKcnJloaTall/s cltpo,I TeJleH o6eKT. Ce.qeM lo\uHu orTl/tT B
ynpaxH.sBaHe na npo@e czonaJlHalca crz xganubura\laq/ cneqzarHocr. 2.
TexH[qecKr4 p'1,KoBo,q]4EeJI: rexHl4qecK]'I npaBocnoco6Ho Jltlqe c'bIJI. 'u.163a.
ar.4 or 3yT r4fir4 3a qyx,qecrpaHB\4 rTl4lla - eKBrrBaJIeHTHo, cErJlacHo
3aKoHo,qareJIcl!Boro Ha ,qEpxaBara. B Kocro ca ycraHoBeHI/I. IIeE ro,ql4 HI4

npooecr4oHareH onl4t Karo :lexHrr]ecKI4 p KoBo,4r{TeJI ' 3. Cneql4arl4cr 3a
KoHTpoJr no Kalre cr Bon'o / ot::oaopnrx no KaqecrBo1]o: Bl4cule o6pa3oBaHue c
npoOecl4oHarHa Ksafivrfvra\utr "crporrereH zHxenep" I4JILI eKBI4BaJIeHrHa'
llpaBocEoco6HocB 3a KoHTpoJr B'tpxy KaqecrBogo Ha ,l3nBJIHeH e Ha

crpor4E ercE Bo!]o, 3a c'boTBercrBrle Ha BJlarIaHr'IEe B crpoexlzTe cEpoI4TeJrHIl
npo,qyKTz c6c c'bulecrBeHure ws\ cKBaHl4.q 3a 6e3onacHacq l\rru eKBI4Ba,IeHt. 4 '
Cflequa wcr no 3.qpaBocJroBHr4 

''1 
6e3onacHu ycJ\oBwtr Ha rpy'q: 3aB'bplueH Kypc

Ha o6yqeH,4e 3a 6e3onacHocr 14 3,qpaBe flpr pa6oPa c'bIJIacHo 3aKoHa 3a
3,qpaBocJroBHI4 v 6e3onac{u ycJloBuA Ha rpyJr w vt eKBuBaJIeHTeH Kypc Ha

o6y.leHue. npooecuoHareH onur B oc],lrypABaHe Ha 3,4paBocJroBHZ 14 5esolf,acPL]r't

ycJloB E Ha rpyr narZ-ua.nr<o Ha e.qI4H BEBe,qeH B eKcnJroaraq]4, crpol4teJleH
o6eKT. 5. yqactHl4K'br .qa rMa Ha pa3roJloxeHz e 3a ueJua cpoK 3a %3nBJrHeHI're

Ha CMP Ha o6eKsa MIzHIAMyw 5 / ne'r / 6p . KB aJlllo,aqupaH,j cspo,4 TerIH't
pa6orHr1qx, c'r,o6pa3Ho Bt4roBere pa6orh . 3a I I -pa o6oco6eHa nozuu!4tr
nepcoHarl't,T cJIe.qBa .qa BKJI!3qBa t7 CflelJ]da UC! no eJre KTpoTexHI4Ka c6c cpe.qHo
o6pa30BaHr,re, c rre:rtphpoalzueH Kypc Ha o6yqeHre 4 rpl4qo6u.a npooec%oHarHa

vHn 4adc9c6-ct24-4a66-a46c-a,1b7di:€6ddl



III Yc-lonu-a gr,g g c .rxata 2

OBrB.IEHUE 3A nOPaq(A (&pcx' ?)

KBarrro!4Kaqrt "EneKrporexHr4K " ,1Jrr4 eKBuBaJreHTHa 14 rp, roAulHh onrrr B
ynpaxHsBaHe Ha npo@ecraoHaJlHara clz :<aalnQuxa4ua / cneur4aJruocl!.
IIo r . 2 . 3 . : y.racrHtl K,r,r cJIeABa .qa yAocroBepx 3a o6oco6eHara no3r4rlr,r.q
ctorBercrBze c'bc cJre.qHr4Te crau,qaprr-{: EN ISO 9001:2008 =a ynpaa.neHr4e Ha
KaqecrBorlo ,,rJlrz eKBr{BaJreHTHa c o6xBar ,, crpo!4TeJrcr Bo " r EN ISO 14001:2004
3a BHe,qpsBaHe Ha cl4creM],I 3a ona3BaHe Ha oKoJrHara cpeaa UJLA

EKB',IBAJIEHTHA .

III.r.5) llxQopuarlrrff ornocrro aarrasexrr [olybqrcrr 2

!floptvxara e sana3eHa 3a 3au{rlreau lrpeAnp]lrrll, ]t LtKoHoMuqecKr{ oneparoplr, Hacoqenu KLM
coqua.rua u nporpecuoHaJrHa nHTerpaqu, Ha ,r{qa c yBper(Aan?u lirrH Jrnqa B Hepaanocroirtro
IIOJIO}rCHEC

flI,Isrrtrueunero ua uopbqKara e orpa]rutreHo B paMlct,tre Ha nporpaMn 3a cBAaBaHe Ha 3ar{ureHu
pa6orHu Mecra

IU.2.1) l{HQopuarr[fl orrrocEo onpeAeJreua rrpoQecur (cauo aa rroplnuxrr aa yoryru)
!I4antanenuero na flopbqKara e orpaHar{eHo Ao onpeaeneaa npoQecua

IIo3oBaBaHe Ha npuoxrnMara 3aKoHoBa, [oa3aKoHoBa ruru arMr{HacrparrrBHa paanope46a:

III.2.2) yc,roBrt.r sa ]lalrbJrueur{e Ha [op'blrxara:

UI.2.3) I,IHOopMar1rl orHocuo [epcoxaaa, xofiro orroBapff sa rrorrhrrraeur{ero rra
noprrrKaTa
[3a4tnxerue sa uocorrBaHe Ha rlMeHara r.r upo$ecuoaa.nnNre xoa,ruQaxaqau Ha nepcoHana, KofiTo

oTroBap, 3a It3II'bnHeHueTo Ha IlopaqxaTa

PASAEJI TV: IPOIIEAYPA
ry. Onuc&Erre

IV.r.r) Bll4 rrpoqegqpa
lOrxpnra npoqe4pa

!Ycxopexa upoqe,4rpa
O6oorosra:

!orpauuveaa npoqe,4rya

!Ycxopexa npoue.qrpa
O6oqroexa:

! Cucreearean a npoqe.4/pa caoroBaprue
!Ycxopena upoqeglpa

O6ocxosxa:

! Crcreaare.nea gna-ror

!flaprutopcrm :a EHoBaqnu
R IIy6atl,{no cbcresauue

IV.r.3) llxi[opuarlE orrrocHo paMxoBo crropa3yMeHue l-'.;tr,n plt ta]Itr*tt rra crrcreMa Ba
rrorqmKr{
lTaou o6uecraena noprvra o6xnaqa crcrrroqBanero Ha paMKoBo cnopa3,'lleH[e

!Paruxoao cuopaalrueurre c eArla oneparop
!Pauroao cnopasyMeHrle c HrKonKo orreparopa

IIpe.qB[,qeu MaKc[Maaen 6pofi yracrarqu B paMKoBoro clopa3ylrreHue: 2

lTasa o6rqecrrena nop, vra o6xaaqa cbaAaBaHero Ea ar-tnaMr.IqHa cncreMa 3a rroKy[Ku
lll,{rrai{u.raara cacreMa 3a rroxyrrxn Moxe aa 6tae r,rsuoa3Bana or aonhrlHETeIHI-I KyrryBaqr

B cnfrafi Ha paMxoBn cflopar]ylrenru - o6ocuogagaHe Ha cpoxa, qusro rlpofi6.Ilxrraernocr Ha,4Btruraaa
qeTr.tpH roar-rHr-r:

u-nu ua aorooapanane odepru

IV.r.5) llx$opruaq[ff orrrocrro aoroaapane (cauo aa cbcreaareJrflx tfpoqerypu c
.{oronaD.mre)

y lu'l: 4qdc9cGct 24-4a66-a,4 6c'a4b?d0e6dd I t0

IV.r.4) llnr[opruar1rlr orrrocuo rraua.raaane xa 6po-r xa pe[reurlrra rlnu oi[eprrme no apeue
Ha AOrOBapfHero rrrrr{ rra auarora
!flpurarane na noeranHa [poqe,oJ{pa 3a flocrefleHBo HaMaareane na 6pox na o6cbx(aatuT e peueuria



!BT a.naraunat opraH cr-r 3ana3Ba npaBoro aa BbgJroxn rropbr{Kara B'},s ocHoBa Ha rI'bpBoHaqaJIH[Te
odepru, 6ea aa npoBex(aa uperoBopn

IV.r.6) llxr[opruaqrr, orxocHo eJrerslrorrHr{tr Trpr
! II{e ce nsno.rsua e.reroponer TLpr

,[ouurnurersa undopMaqur orHocHo eneKrpoHH]la Tbpr:

IV,r.8) [In![opuaqzr orxocrro Cuopas],TleHrrero aa AbpxaBIIu rrolvbqxr.r (GPA)
O6qecrrenara noprvxa nona4a r o6xrara na Cuopaolruenuero 3a ,qrpxaBnn nop6r{Ku Aa E Ife E
(GPA)

OETBnEHIE 3A nOPLtl(A (*pcu ?)

IV TIIBHA t,IH [l

rV.2.r) IlpeArurna rryfrruxaquq orxocno rasn npoqe44ra 2

Houep na o6aaaeuasro s OB Ha EC: UIlUtl/S tlUU-tl0tlUU0
Houep na o6rareruero s POn:[][][[[[][
(Edxo om uedruume: O6aanenue aa npedeapumetra uxQopxa4ua; O6aanenue na npo$una a
wn!!eara)
IV,z.z) Cpox aa uo.rryuanarre na o$eprrr rrJrrr Ha salBJrerrrlr aa lFracrrre
Aara: or.o6.zo18 aa/rrrn/rnr MecrHo BpeMe: 17;oo

Iv.2.g) IlporEocEa.qara Ha Hatrpaqarre Ha noxaxr 3a rrpr rur[ aa J racrue xa ua6paxrme
xarr4rgaru 4

_ aA/ r'lr'l/rrrr
fV.2.4) Eluwr, lra xortTo Morar Aa 6r,Aar uoaaAenx o0elrrure rlnrr sa-EBneHrr.flTa sa JFracrue
I

! Anr.n u iicxrz

IST arapcra
E lpur*t
!,{arcxu
IEcroacxn

!I4p.nangcxu
! I,Icraucxr.r

! I{raauaucxn
!Jlarauircxr,r
!JINrorcrn

!Ma.nruficxu
EHeMc(r.r
!Hagepaaugcxlr
! IIo,rcxr.r
l-l flopryraa cr<r

!Pyrvrtncxu
!C.norau,lxu
!Caoneucxr.t
!Yurapcxl
!ouacxu

fV,z.6) Muxunraae[ cpox, [pes xoiiro o@epenrrr e o6nrpsarr or oQeprara
OQeprara rpa6aa ga 6bAe aanliAHa Ao: _ a,q/Mr',r/rrrr
unu [poA'hrxxremocr r meceqr; 4 (or aarara, (orrro e nocoqeHa Ba aara Ha no.nyrarane na o0eprara)

Mz.7) Ycronu.r aa o,rnap.ane na oi[epture
Aara: 04.06.2018 aa/MM/rrr MecrHo BpeMe: 1o:oo

Mscro: SaceaarenHam sa.na ua CO-pafion "Cep4uxa", 6yr.KH.f,ruHt MapH, JI,,n3a" N988, IV crax.
I4n$opuaqua oruocHo yrrhnEoMorqeHrrre nr{qa u lpoqeAypara Ha orBaprEe:
OTBapsHero Ha ooeprrre e ny6rr4tlHo u Ha Hepo Morar .qa nprc'rrcrBar
yqacTHt4rlxEe B npoueaypaTa uttt TexHvt v|?pusEo ynEIHoMorqeHIA nPeacraBl4TeJrx,
KaKTO Iz npe,qcTaBI4TeJrI4 Ha Cpe,qCTBaTa 3a MaCOBO OCBe.qOMEBaHe.

P EJI VI: OfIbJIHI{TEJIHA I,IHOOPMAIII4fl
VI.r) llrr([opnraqx-u orxocHo neprroAr]rrrHoro B6sJrraraHe
Toaa upegcraaarna flepaoAnrrHo floBTapflu{a ce noplqKa
nporHo3xLt cpoKoae aa ny6atlxynanero Ha c:reAsau{n o6.sBneusa: 2

Aan HeE

VI.z) llrrr[opnaaqrlff orHocHo er]rersrpouHoro BasJrarane
!II{e ce npr,urara ene(rpoHHo nop'hqaaHe

!II{e ce uenoroaa arerrpoHHo QaKrypupaHe
f-lIIIe ce npneua e.ner(rDouHo 3arrrauraHe

VI.B) Aonprxrrre;rxa xxQopuaqx.r: 2

B r43n,brrHeHue na .r.n. 67, ar. 4 or 3aKoHa 3a o6qecrBeHrre nop'btrKr4,
cqr4TaHo or 01 . 04 , 20 L8 r . E,qr4HH,.rsr eBpoEeiicKr.r AoKyMeH! 3a o6qecrBeHx
noptqKtt / EEEon / ce npe,qocraBa B ereKrpoHeH Bua no o6pa3eq, yrB'bp.qeH c
aKT Ha EBponericKara KoMr4ct4 fl. . yuacaHzwtre 3a.qEJIxu reJIHo npe.qocraBgr EE,qOn
B eJIeKrpoHeH Br4A, KaTo :r,o1z ppEOBa ,qa 6'b,ue u,/QpoBo noanr4caH 14 nprJroxeH
Ha no.qxoa.gul onrr4qeH Hocr4TeJI KEM naKeta .4oKyMeHTH 3a yqacrrre B

npoqe.qypara. oopMagbr, a xofiro ce npeAocraBs aoKyMeHrLT He creABa .qa
no3BoIrrBa pe,qaKTr4paHe Ha HeroBoTo c%,qrpxaHl4e.
3a6erexKa: K'bM .qoKyMeHraqr4rra e npe,qcraBeH EE,qOI B ".doc" oopMar. CneA
nonEJrBaHe Ha EE.qOn, oarZnET cJIe.qBa .qa ce r(oHBeprr4pa B Hepe,qaKTl4pyeM
OopMar z lpE6Ba .qa 66.qe no,qnucaH c KBarl]4ouu,upaH eJIeKrpoHeH no,ulltlc Ha

yHn {.!dc9c6c524-4r66-!a6c-ar6?da2.6dd I ll

!<Dpencxn
!Xtpaarcxu
!9eurxr.r
!Ilhe4cxu



OETBnEH E 34 IlOrbq(A (repcu 7)

JIn Lle !r o Jrrrqara no rrn . 4 0 or nn3on .

O6uecrBeHara nop'brrKa ce o"KpuBa nptt ycrloBuero Ha qn.L14 or 3otl. B

cnyqair, qe He 6,EAe ocurypeHo Or,rHaHcrpaHe, c6rJracHo qr.114 or 3OII, BccKa
o! cTpaH4re Moxe.qa novcKa npeKpaTqBaHe Ha ,4orloBopa 6e3 npeal43BecBve
cJle.q ,3rr4\raHe Ha TpxMeceseH cpoK oT cKJlpqBaHero My

vI. n [o o6xarBaHe

BL3narauru.flT opraH/Bt3noxHTenrr HocE ofioBopHocr 3a rapagrr'Ipane Ha cna3BaHe Ha

3aKOHOAareJ'ICTBO',TO Ua EnpOneicrrur cr,Io3 I{ Ha BcuqKll rIPH.noxuMH 3axoHH.

Mora, noBTopere, xorKoro nbrr e Heo6xoAxMo

a nprlnoxriMhre cryga[
aKo ra3x xHoopMaq!fl e H3BecTHa

uoxe 4a 6t4e nprcbAeHa 3HaqtMocr BMecro BaxHocr

Moxe Aa 6tAe nprcbAeHa 3HaqxMocr BMecro aaxHocr; axo qeHara e eArHcrBeHhtr

2

21

VI.4.r) Oprarr, xofrro orrouapn aa npoqelo4) rlre uo o6xaasaHe
Or[uqr.raano nauuenorauue:
Korf,Icus 3a 3arqura Ha KoHKypeH,lr4qra
IIou{eHcKu aapec:
6yr. Buroura N 18

.U'bpxaBa:
BG

rpaq:
CoOt,ts

Te.reQou:
+359 29884070

EreKTpoHHa [ou{a:
cpcadminGcpc. bg
Hnrepxer a,<pec (URL):
ht tp : /,/vrirw . cpc . bg

\/I.4.2) OpraH, xoiiro orronapa aa nporleAiprrre rro Me4uaqu-r 2

OQuqua-nuo uanueuoeauue:

A6pxaBa:floureHcKn KoA:fpag:

Tere0oH

Oaxc:EneKrpoHHa IIoUla

I,IHrepHer a.qpec (URL) :

VL4.g) noAaBalle rra rxa,n6N
Tovna uurlopuaqafl orHocxo KpaeH cpox/rpafiuu cporone sa noAaeaHe Ha xar6u:
Xan6r4 Mor'aE ,qa ce no.qaBar npe,q KoMzcr'lsra 3a 3alql4Ta Ha KoHKypeHquara Ha

ocHoBaHrle '.rxL.),96, a.n.1, r.1, aTe ap'uaxa c qr.191 , a,I.l, r.4 or 30[.
VI.4.4) Orrr(6a, or Koaro Morr(e Aa 6tAe uory'rena ux$opuaqNa orHocHo rroAa.Barrero Ha
txat6ra 2

OQuqr-raano nauueuoaaur.re:

IIouIeHcKn a,4pec

,qrpxaBa:floureHcKlt KoA:fpaA:

Teaerlou:

(DaI{c:EreKrpoHHa IIou{a:

14nrepner agpec (URL):

LI.5) Aara tra x3rrparqaEe Ha Hacrorrulo,ro o6arrrenue
I.ara: o4 I oSI zorS tl/ uu / nn

VHn 4crdc9c6-c52,1-4r66- 6c-i4b7doe&dl l2

IIoUIeHcKE KoA:
1000

(Da(c:

+359 29807315

IIoUIeHcKH a,qpec:



l(Pllepr,lh .rat lrbjralrdHe, reHecllit He le l4jnonjBii

OBrBnEHrjE 3A nOPILIXA Gcpcu ?)

yHlI 4cadc9c6-c5244r66.a46c,a4b?d0e6ddl tl



ІІІ. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска 

собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена 

позиция: Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман 

Шапкарев” ; ІІ-ра обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ 

№149 „Зорница” – втора сграда и IIІ-та обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност и извършване на СМР на обекти – общинска собственост, съответно: 

2.1. За І-ва обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, 

включват извършване на строително-монтажни работи на покрив на топла връзка и 

физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се кв.Банишора, ул.”Раковски” 

№20.  

2.2. За ІІ-ра обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, 

включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ДГ №149 

„Зорница” – втора сграда,  находяща се в кв.”Малашевци”, ул.Училищна №10, както следва: 

2.2.1. Топлинно изолиране на външни стени; 

2.2.2. Топлинно изолиране на покрив; 

2.2.3. Подмяна на осветителни тела. 

2.3. За IIІ-та обособена позиция: Дейностите, предмет на обособената позиция, 

включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност, а именно 

топлинно изолиране на външни стени в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”,  находящо се в 

кв.”Банишора”, ул.”Генерал Чернаев” №8. 

3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

Максималният финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на 

обществената поръчка е в размер до 345 833,33 лева (триста четиридесет и пет хиляди 

осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, съответно: 

3.1.За І-ва обособена позиция: Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон 

на 29 СУ „Кузман Шапкарев” в размер до 18 750,00 лева (осемнадесет хиляди седемстотин и 

петдесет лева) без ДДС. 

3.2.За  ІІ-ра обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ 

№149 „Зорница” – втора сграда в размер до 120 416,67 лева (сто и двадесет хиляди 

четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС. 

3.3.За IIІ-та обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 

СУ „Проф. Асен Златаров” в размер до 206 666,66 лева (двеста и шест хиляди шестстотин 

шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС. 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Срокът за изпълнение предмета на договора е предложения от участника в офертата за 

съответната позиция, като същия следва да е не по-дълъг от 60 (шестдесет) дни, като започва 

да тече след откриване на строителна площадка и осигурено финансиране от Столична 

община.  



5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в 

обществената поръчка, заедно с договорните условия. Тя е предназначена да поясни и развие 

изискванията за изпълнение на СМР, които са предмет на настоящата обществена поръчка, по 

обособени позиции както следва: 

5.1. За І-ва обособена позиция:  

Сградата на 29-то СУ “Кузман Шапкарев", находяща се на ул. “Георги С. Раковски” 

№№18 и 20,  район  “Сердика”, гр.  София, имот №19, кад. лист 315, 292 , м. Център, 

кв.Център - съгласно ГИС”София”,  /кв.39, п-л.V, м.“ГГЦ зона В-15”, съгласно АОС/,  е 

разположена в карето между улиците ”Г.С.Раковски”, “Будапеща”, ”Тимок” и 

бул.”Сливница”. Тя е  свободно стояща сграда, построена и открита като училище. Състои се 

от три обема –учебен блок, физкултурен блок и топла връзка между тях. 

Училищната сграда е построена 1959г. /съгласно АОС №21/30.01.1997г./ по  идейно-

технически проекти на ”Софпроект”, одобрени през месец май 1957г. 

Сградата заема северната част на имота  и се състои от три обема – основен, 

физкултурен тракт и функционална  топла връзка между тях. Основната  част на/от сградата е 

учебния блок, който се състои от сутерен, партер, три типови етажа и един терасовиден етаж. 

Другите  части от училищната сграда  са две тела свързани помежду си, а също така и с 

учебния корпус. Едното тяло представлява  изнесен на юг самостоятелен физкултурен салон, 

свързан с основната сграда посредством едноетажна топла връзка. В нея са поместени 

помощните помещения към физкултурния салон. 

Конструкцията на сградата е скелетно–стоманобетонова, състояща се от плочи и греди 

в комбинация с тухлени стени /бетонови - в сутеренното ниво/. Покривите на учебната сграда, 

топлата връзка и физкултурния салон   представляват плоски покриви от  “студен” тип,  

състоящи се от две стоманобетонови плочи, разположени една над друга, затварящи различно 

по обем и височина въздушно пространство между тях. Терасата, намираща се на терасо-

видния етаж, се явява покрив над отопляеми помещения и е същия тип покрив. Върху горните 

покривни плочи  са положени по няколко пласта рулонна хидроизолация на битумно лепило.   

Предвижда се извършване на строително-монтажни работи по подмяна на улуци, 

хидроизолация, полагане на изравнителна замазка и  ламаринена обшивка на покрив на топла 

връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се кв.Банишора, 

ул.”Раковски” №20, както следва: 

№ Видове СМР 
Ед.  

мярка 
Количество  

1. Демонтаж улуци л.м. 92 

2. Демонтаж на стара хидроизолация и почистване на основата м2 330 

3. Демонтаж ламаринена обшивка л.м. 92 

4. Полагане на изравнителна замазка м2 330 

5. 
Доставка и монтаж на хидроизолация от два пласта битумна 

мушама 

м2 

 
330 

6. Доставка и монтаж на ламаринена обшивка л.м. 92 

7. Доставка и монтаж на улуци л.м. 92 

8. Събиране, пренасяне и извозване на строителни отпадъци м3 16,5 

 



Препоръчително е финишния хидроизолационен слой да  бъде защитен от слънчевите 

лъчи и атмосферни влияния посредством интегрирана минерална посипка при мушамата, 

боядисване със сребърен феролит или др. подходящ начин. Компрометираната обшивка по 

бордовете на покривите, улуците  и водосборните казанчета да се подменят с нови. Особено 

внимателно да се изпълни хидроизолацията около водосборните казанчета. Спусъците 

/вертикалите/ на водосточните тръби, отводняващи  покривите по възможност да се включат 

към хоризонталната канализация. 

Строително-монтажните работи следва да бъдат изпълнени  при спазване на Доклад за 

резултатите от обследване.  

 

5.2.За ІІ-ра обособена позиция: 

ДГ №149 „Зорница” – втора сграда се намира в УПИ ІІ за детска градина, кв.67,            

м. “Орландовци”, на ул. „Училищна” № 10, район “Сердика”, гр. София. 

В изпълнение на Решение №403/09.06.2016г. на СОС и Заповед № СОА16-РД09-

926/27.06.2016г. на кмета на СО, СДГ  № 31 “ Зора”  е преобразувано в ДГ № 131 „Зора”.  В 

изпълнение на Решение №198/06.04.2017г. на СОС и Заповед № СОА17-РД09-

516/12.05.2017г. на кмета на СО, ДГ 131 №„Зора” е преобразувана чрез сливане в ДГ 149 

„Зорница” – втора сграда. 

Конструкцията е стоманобетонна със скелетно – гредова конструктивна система и 

носещи тухлени стени. Изградена е по монолитен способ.  

По контура на сградата плочата стъпва със стоманобетонен пояс на външните 

ограждащи стени. Те са с дебелина около 70 см. и са изпълнени вероятно от каменна зидария 

(или бетон). С дебелина 60 см. са и носещите стени по вътрешни оси. 

На кота +0,00 съществува тераса към занималните и спалните от първи етаж. Терасата 

е фундирана на ивични основи под ограждащите я стени, като е изпълнена армирана бетонова 

настилка на посочената кота.  

От северозападната страна на сградата, до входа за сутерена са изпълнени две 

подпорни стени, оформяща английския двор и външните стъпала към сутерена.  

Покривната конструкция е дървена с попове (дървени колони), билни и междинни 

столици и укрепена с подкоси и клещи. Тя предава товара си по периметъра на сградата на 

носещите тухлени стени, а във вътрешността – на таванската плоча, посредством дървени 

подложни греди върху нея. Дървеният покрив стъпва на тухления зид по края на сградата 

директно – с подложна столица, без наличието на стоманобетонов пояс върху тухления зид. 

Върху ребрата е изпълнена дъсчена обшивка с положена хидроизолация върху нея и покривни 

керемиди. Подпокривното пространство е неизползваемо.  

Външните тухлени стени на първия и втория етаж са с дебелина 38 см. двустранно 

измазани. Вътрешните стени по основните оси са с дебелина 25 см., а преградните зидове са с 

дебелина 12 см. и са неносещи. Външната дограма е подменена с нова, която е изпълнена с 

PVC и Al профил със стъклопакети.Останали са неподменени няколко метални прозорци в 

помещението на котелното. Към момента на обследването състоянието на дограмата е добро. 

Съществуващата осветителна инсталация не осигурява нормената осветеност в 

помещенията на сградата. 

 Предвижда се изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – 

втора сграда, находяща се в кв.”Малашевци”, ул.Училищна №10, включващи топлинно 

изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покриви и подмяна на осветителни тела.    

        5.2.1.Топлинно изолиране на външни стени: 

       Доставка и монтаж на 699 m2  EPS с коефициент на топлопроводност λ=0.035 W/mK и   

d=8 cm, от външната страна по съответните фасади на външни стени Тип 1, Тип 2.  След 

монтирането на топлоизолацията се изпълнява минерална мазилка от външната страна на 

топлоизолацията. 



              Демонтаж на съществуващата каменна облицовка. Доставка и монтаж от външната 

страна на стените,  граничещи с външен въздух на под Тип 1 на 97 m2  XPS с коефициент на 

топлопроводност λ=0.025 W/mK, d=8cm. Монтаж на каменна облицовка върху 

топлоизолацията. 

Предвижда се изпълнението на следните видове строително-монтажни работи:   

   

№ 
Видове СМР Ед.  мярка Количество  

1 
Доставка и монтаж на топлоизолация по стени фасада с EPS 

80mm с коеф.на топлопроводимост λ=0,035W/mK /вкл. 

мрежа, шпакловка и силикатна мазилка/ 

м2 699 

2 Демонтаж, монтаж и боядисване на решетки  м2 98,4 

3 
Доставка и полагане на топлоизолация по външни стени от 

XPS 20mm /вкл. грунд и силикатна мазилка около прозорци/ 
м2 107,1 

4 Доставка и монтаж на подпрозоречна алуминиева пола л.м. 119,2 

5 Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле м2 800 

6 

Демонтаж на съществуваща каменна облицовка. Доставка и 

монтаж от външната страна на стените граничещи с външен 

въздух на ХPS 80mm и λ=0,025W/mK. Монтаж на каменна 

облицовка върху топлоизолация 

м2 97 

 

         5.2.2.Топлинно изолиране на покрив: 

       Доставка и монтаж, от външната страна на таванската плоча на покрив Тип 1, 

включително на стените (от външна страна) и над тавана на използваемите помещения, на 735 

m2  минерална вата с коефициент на топлопроводност λ = 0.039 W/mK, d = 10 cm и клас 

реакция на огън А1. 

       Доставка и монтаж на 38 m2  EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.035 W/mK и d = 

8 cm, от външната страна по съответните фасади на на надзида  на покрива.  

       След монтирането на топлоизолацията се изпълнява минерална мазилка от външната 

страна на топлоизолацията.  

Предвижда се изпълнението на следните видове строително-монтажни работи: 

      

№ Видове СМР Ед.  мярка Количество  

1 

Доставка и монтаж от външната страна на таванската 

плоча на покрива /вкл.на стените от външната страна и над 

тавана на използваемите помещения/ на минерална вата с 

d=10см,  λ=0,039W/mK и клас реакция на огън А1 

м2 735 

2 

Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 80mm и  

λ=0,035W/mK и минерална мазилка върху изолацията от 

външната страна по съответните фасади на надзида на 

покрива 

м2 38 



  5.2.3.Въвеждане на енергоспестяващо осветление: 

        Демонтаж на съществуващите стар тип осветителни тела осветителни тела. Доставка и 

монтаж на осветителните тела с нови енергоефективни осветителни тела с луминесцентни 

лампи и електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА). 

№ Видове СМР Ед.  мярка Количество  

1 

Демонтаж на съществуващи стари осветителни тела и 

доставка и монтаж на нови енергоспестяващи осветителни 

тела с луминисцентни лампи и електронна пусково-

регулираща апаратура (ЕПРА) 

бр. 88 

 

Строително-монтажните работи следва да бъдат изпълнени  при спазване на Доклад за 

резултатите от обследване, Сертифициране за енергийна ефективност, Технически паспорт на 

сградата и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите. В изпълнение на Решение №403/09.06.2016г. на 

СОС и Заповед № СОА16-РД09-926/27.06.2016г. на кмета на СО, СДГ  № 31 “ Зора”  е 

преобразувано в ДГ № 131 „Зора”.  В изпълнение на Решение №198/06.04.2017г. на СОС и 

Заповед № СОА17-РД09-516/12.05.2017г. на кмета на СО, ДГ 131 №„Зора” е преобразувана 

чрез сливане в ДГ 149 „Зорница” - втора сграда. 

 

Посочените Доклад за резултатите от обследване, Сертифициране за енергийна 

ефективност и Технически паспорт на сградата, неразделна част от документацията са 

приложими за ДГ 149 „Зорница” - втора сграда. 

 

 

 

5.3. За IIІ-та обособена позиция: 

 

Сградата на 14 СУ „Проф. Асен Златаров” е масивна с ж.б. скелетна конструкция. 

Състои се от: основно тяло на 3 етажа – отопляем сутерен, първи, втори и трети етажи; 

физкултурен салон на два етажа и неотопляем сутерен. Построена е през 1931 година. 

Външните ограждащи стени са изпълнени от тухлени зидове с единични плътни тухли 

или от стоманобетон с дебелини 0,38 ÷.40 m с външна мазилка или без външна мазилка, а 

отвътре с латекс или с фаянс; на сутерените под нивото на терена са изпълнени стени от 

стоманобетон с дебелини 0,65 m към земя с вътрешна мазилка, а над нивото на терена – от 

тухлени зидове 0,65 m с мозечна и вътрешна мазилки.  

Външната дограма на сградата е подменена в по-голямата си част предимно с PVC и 

AL стъклопакет без прекъснат термомост, без нискоемисийни стъкла и се намира в 

задоволително състояние, а останалата метална единична, дървена единична, слепена и 

двукатна е напълно амортизирана в лошо състояние.  

  

5.3.1. Съществуващо положение: 

              Външните стени са 7 типа. Представляват тухлени зидове от единични плътни тухли 

или стоманобетон с дебелини 0,50÷0,65 m с външна мозаечна мазилка или с външна мазилка 

или без външна мазилка и вътрешна мазилка или фаянс; на сутерена под нивото на терена 

стоманобетон 0,65 m към земя с вътрешна мазилка.  

 



Тип 1 – Тухлен зид 0,38 m с външна мазилка 

Структура на стена ТИП 1:                          

№ Материал δ λ U 

- - m W/mK W/m2K 

1 Фасаген 0.0008 0.2200 

1.47 

2 Външна мазилка 0.0300 0.8700 

3 Тухлен зид от ед.плътни тухли 0.3900 0.7900 

4 Вътрешна мазилка 0.0250 0.7000 

5 Гипсова шпакловка 0.0020 0.3500 

6 Латекс 0.0008 0.1900 

 Фасаген 

 Външна мазилка 

 Тухлен зид от ед.плътни тухли 

 Вътрешна мазилка 

 Гипсова шпакловка 

 Латекс 

 Тип 2 – Стоманобетон 0,40 m с външна мазилка.  

            Структура на стена ТИП 2:                           

№ Материал δ λ U 

- - m W/mK W/m2K 

1 Фасаген 0.0008 0.2200 

2.23 

2 Външна мазилка 0.0250 0.8700 

3 Стоманобетон 0.4000 1.6300 

4 Вътрешна мазилка 0.0250 0.7000 

5 Гипсова шпакловка 0.0020 0.3500 

6 Латекс 0.0008 0.1900 

 Фасаген 

 Външна мазилка 

 Стоманобетон 

 Вътрешна мазилка 

 Гипсова шпакловка 

 Латекс 

 

 



Тип 3 – Тухлен зид 0,38 m с фаянс. 

Структура на стена ТИП 3: 

№ Материал δ λ U 

- - m W/mK W/m2K 

1 Фасаген 0.0005 0.2200 

1.47 

2 Външна мазилка 0.0300 0.8700 

3 Тухлен зид от единични плътни тухли 0.3900 0.7900 

4 Хастар 0.0250 0.9300 

5 Циментово лепило 0.0100 0.9000 

6 Фаянс 0.0100 1.0500 

 

 Фасаген 

 Външна мазилка 

 Тухлен зид от единични плътни тухли 

 Хастар 

 Циментово лепило 

 Фаянс 

 

 

            Тип 4 – Тухлен зид 0,50 m без външна мазилка.  

           Структура на стена ТИП 4: 

№ Материал δ λ U 

- - m W/mK W/m2K 

1 Фасаген 0.0008 0.2200 

1.30 

2 Тухлен зид от единични плътни тухли 0.5000 0.7900 

3 Вътрешна мазилка 0.0250 0.7000 

4 Гипсова шпакловка 0.0010 0.3500 

5 Латекс 0.0005 0.1900 

 Фасаген 

 Тухлен зид от единични плътни тухли 

 Вътрешна мазилка 

 Гипсова шпакловка 

 Латекс 

 

 



           Тип 5 – Тухлен зид 0,38 m с външна и вътрешна мазилка. 

 Този тип стена е изпълнен като надзид на скатния „студен покрив”. 

           Структура на стена ТИП 5:                            

№ Материал δ λ U 

- - m W/mK W/m2K 

1 Фасаген 0.0005 0.2200 

1.49 

2 Външна мазилка 0.0300 0.8700 

3 Тухлен зид от единични плътни тухли 0.3900 0.7900 

4 Вътрешна мазилка 0.0250 0.7000 

5 Постна боя 0.0005 0.4200 

 Фасаген 

 Външна мазилка 

 Тухлен зид от единични плътни тухли 

 Вътрешна мазилка 

 Постна боя 

 

Тип 6 –  Тухлен зид 0,64 m с мозаечна мазилка. 

 Този тип стена е изпълнен в сутерена над нивото на терена. 

Структура на стена ТИП 6:  

№ Материал δ λ U 

- - m W/mK W/m2K 

1 Фасаген 0.0005 0.2200 

1.03 

2 Мозаечна мазилка 0.0200 2.4700 

3 Хастар 0.0250 0.9300 

4 Тухлен зид от единични плътни тухли 0.6500 0.7900 

5 Вътрешна мазилка 0.0250 0.7000 

6 Гипсова шпакловка 0.0010 0.3500 

7 Латекс 0.0005 0.1900 

 Фасаген 

 Мозаечна мазилка 

 Хастар 

 Тухлен зид от единични плътни тухли 

 Вътрешна мазилка 

 Гипсова шпакловка 

 Латекс 

 

 



Тип 7 – Стоманобетон 0,60 m към земя. 

 Този тип стена е изпълнен в сутерена под нивото на терена в задоволително състояние. 

Структура на стена ТИП 7:                            

№ Материал δ λ 

- - m W/mK 

1 Латекс 0.0005 0.1900 

2 Гипсова шпакловка 0.0010 0.3500 

3 Тухлен зид от единични плътни тухли 0.1250 0.7900 

4 Стоманобетон 0.6000 1.6300 

5 Уплътнена баластра 0.1500 1.1000 

6 Трамбована почва 0.2500 1.0500 

 Латекс 

 Гипсова шпакловка 

 Тухлен зид от единични плътни тухли 

 Стоманобетон 

 Уплътнена баластра 

 Трамбована почва 

 

5.3.2. Предвижда се: Полагане на топлоизолация EPS 80мм с коефициент 

λ=0,036W/mK, както и полагане на топлоизолация от XPS 20мм, около прозорци, чрез 

извършване на строителни работи, посочени по видове и количество, както следва: 

№ Видове СМР Ед.  мярка Количество  

1 Фасадно тръбно скеле с височина до 30м (3600м2) м2 2886 

2 

Доставка и полагане на топлоизолация EPS 80mm с 

коеф.на топлопроводимост λ=0,036W/mK /вкл. мрежа, 

шпакловка, силикатна мазилка и мозаечна мазилка в 

основата/ 

м2 2810,85 

3 Демонтаж и монтаж на решетки /вкл. боядисване/ м2 264,4 

4 

Доставка и полагане на топлоизолация по външни стени от 

XPS 20mm /вкл. грунд и силикатна мазилка около 

прозорци/ 

м2 364,66 

5 Демонтаж на улуци и водосточни тръби л.м. 489,3 

6 Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби л.м. 489,3 

7 Доставка и монтаж на подпрозоречна алуминиева пола л.м. 454,8 

Строително-монтажните работи следва да бъдат изпълнени  при спазване на Доклад за 

резултатите от обследване, Сертифициране за енергийна ефективност, Технически паспорт на 

сградата и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите. 



6.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ: 
 

Участникът трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове 

строително-монтажни работи и съоръжения, предвидени за изпълнението на обекта. 

Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на Наредба №2/2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а 

съоръженията, не по-малък от предложения гаранционен срок от производителя. 

 

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 

участие на адреса на профила на купувача на СО – район „Сердика”, посочен в решението за 

откриване на процедурата. 

2. РАЗЯСНЕНИЯ: 

Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на 

обществената поръчка в срок до седем дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. 

Възложителят е длъжен в срок до три дни от получаване на искането да публикува в профила 

на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по 

документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача, посочен в решението за 

откриване на процедурата. 

 

 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1.  Общи изисквания към участниците 

В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, 

което има право да изпълнява строителство или услуги съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ, от който е да е видно 

правното основание за създаване на обединението. Същите, трябва да се съобразени със 

Закона за регистър Булстат, както и да съдържат следната минимална информация във връзка 

с конкретната обществена поръчка: 

1.определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 

2.уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство. 

3.правата и задълженията на участниците в обединението; 

4.разпределението на отговорността между членовете на обединението, които да 

гарантират, че: 

4.1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при 

изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на 

проведената процедура;  

4.2. всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на 

обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена 

поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; 

5.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 



6. в споразумението за обединение участниците в обединението трябва да определят 

(да упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време 

на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на 

участника. Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната 

власт, възможността на представляващия обединението валидно да задължи обединението с 

представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за 

приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение.  

7. не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 

офертата. 

Когато не е приложено копие от документ за създаването на обединение или когато 

състава на обединението се е променил след изтичане на крайният срок за подаване на оферти 

- участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени 

в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

Когато участникът предвижда подизпълнители, следва да ги посочи в заявлението или 

офертата, включително и дела от поръчката, който ще им възложи. В този случай той трябва 

да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. За подизпълнителите участникът следва да спази всички 

изисквания, посочени в чл.66 от ЗОП и тези съдържащи се в ППЗОП. 

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва 

да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите 

от третите лица задължения. 

3.2. Основания за задължително отстраняване 

В обществената поръчка не може да участва участник, който: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 

чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

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

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 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; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

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

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 



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 участникът или участникът е 

установен 

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

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от физически 

и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните 

ограничения (съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП). 

Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл. 65, 

ал.4 и чл. 66, ал.2 от ЗОП). 

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице защита на личните данни 

или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информация относно 

изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата. 

3.3. Основания за незадължително отстраняване 

В обществената поръчка не може да участва участник, за когото е доказано, че е виновен 

за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довел до предсрочното му прекратяване, 

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора. 

3.4  Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: 

3.4.1. за когото са налице основанията за задължително отстраняване; 

3.4.2. който, не е представил някой от необходимите документи, посочени в чл.39 от 

ППЗОП  и изисквани в настоящите указания; 

3.4.3. който, е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия от Възложителя; 

3.4.4. за когото по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП  и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП е установено, 

че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от 

възложителя критерии за подбор; 

3.4.5. за когото са налице основанията съгласно т.3.3. 

4.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

4.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност за обособени позиции от І-ва до ІІІ-та: 

 Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, 

съгласно предмета на поръчката за четвърта категория строежи или да е вписан в аналогичен 

регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват 

на дейности. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за вписване в 

Централния професионален регистър на строителя, което се представя на възложителя в 

случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. 

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това съобразно 

националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен са длъжни да предоставят информацията. 



В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва 

да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен 

професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

националния му закон, като при сключване на договор, следва да представи документ, с който 

да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България. 

4.2. Икономически и финансови изисквания към участниците: 

4.2.1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, за съответната обособена позиция изчислен на база годишните обороти, 

за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП 

участникът представя на възложителя един или няколко от следните документи:  

удостоверения от банки, годишни финансови отчети или техни съставни части, когато 

публикуването им се изисква и справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща 

в обхвата на поръчката. 

Минимални изисквания: Участниците да имат оборот, в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката по обособени позиции, както следва: 

4.2.1.1. За І-ва обособена позиция:  не по-малко от 37 500 лв. общо за 

последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е 

учреден или е започнал дейността си. 

4.2.1.2. За  ІІ-ра обособена позиция: не по-малко от 240 800 лв. общо за 

последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е 

учреден или е започнал дейността си. 

4.2.1.3. За IIІ-та обособена позиция: не по-малко от 413 300 лв. общо за 

последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е 

учреден или е започнал дейността си. 

4.2.2. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за съответната позиция, 

информация за годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато 

публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е 

установен.  

4.2.3. Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" 

или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие 

с чл.171 от ЗУТ. 

Минимални изисквания: Застраховката "Професионална отговорност"  трябва да 

е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката за съответната позиция 

и с валидност за срока на изпълнението. Минималната застрахователна сума, за 

съответната позиция, следва да съответства на катергорията на обекта, съгласно чл.5, 

ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 

и строителството.  

4.2.4. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи заверено 

копие от застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и 

характера на поръчката, за съответната позиция и валидно за срока на изпълнението и. За 

участник, установен/регистриран извън Република  България, застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.  



4.3. Технически и професионални способности: 

        4.3.1. За І-ва обособена позиция: 

         4.3.1.1. Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или 

сходен с настоящата обществена поръчка. 

Минимални изисквания:  През последните 5 години считано от датата на подаване на 

офертата, участника следва да е изпълнил  минимум 1(един) обект. 

* Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена 

поръчка” следва да се разбира извършване на строително-монтажни работи на покриви на 

обществени сгради. 

4.3.1.2. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) 

информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване 

изискванията на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът 

представя на възложителя списък на изпълненото строителство, придружен с удостоверения 

за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания. 

4.3.1.3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството. 

Минимални изисквания: Участникът следва да удостовери съответствие със 

следните стандарти: EN ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с 

обхват „строителство” и EN ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на 

околната среда или еквивалентна. 

4.3.1.4. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) 

информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), при спазване 

изискванията на чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП. 

    4.3.1.5. Участникът трябва да разполага с технически персонал за 

изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 

 Минимални изисквания: Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. 

чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. За позицията се изисква 

минимум пет години професионален опит, от който участие като „технически 

ръководител" на минимум  един обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на 

настоящата поръчка; Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на 

СМР на обекта минимум 3 /три/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно 

видовете работи.  

 4.3.1.6. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) 

информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване 

изискванията на чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът 

представя на възложителя списък на технически лица и/или организации, включени или не в 

структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на 

качеството и лицата, които ще изпълняват строителството, придружен с документи за 

завършено образование, професионална квалификация и/или трудов и/или осигурителен стаж. 

4.3.2. За ІІ-ра и  ІІІ-та обособени позиции: 

4.3.2.1. Участниците следва да имат опит в дейности с предмет идентичен или 

сходен с настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция. 



 * Под "дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката" 

следва да се разбира извършването на всяка една от посочените мерки за енергийна 

ефективност (СМР), съответно: 

 За ІІ-ра обособена позиция:  Топлинно изолиране на външни стени; 

Топлинно и изолиране на покрив и подмяна на осветителни тела; 

 За ІІІ-та обособена позиция:  Топлинно изолиране на външни стени. 

Минимални изисквания: През последните 5 години считано от датата на подаване на 

офертата, участника следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичeн или сходен 

с този на поръчката, за съответната позиция  на минимум 1(един) обект. 

4.3.2.2. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) 

информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за съответната 

обособена позиция, при спазване изискванията на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП. В случаите по чл.67, 

ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът представя на възложителя списък на изпълненото строителство, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която 

е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие 

с нормативните изисквания. 

4.3.2.3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за 

изпълнение и на двете обособени позиции. 

Минимални изисквания: Персоналът, следва да включва: 1. Ръководител на екипа: 

висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. 

Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация 

строителен обект. Седем години опит в упражняване на професионалната си 

квалификация/специалност. 2. Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. 

чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит 

като технически ръководител. 3. Специалист за контрол по качеството/отговорник по 

качеството: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или 

еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 4. Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд: Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа 

съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен курс на 

обучение. Професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. 5. Участникът да има на 

разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 5 /пет/ бр. 

квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи. 

За ІІ-ра обособена позиция персоналът следва да включва и специалист по 

електротехника със средно образование, с четиригодишен курс на обучение и придобита 

професионална квалификация "Електротехник"  или еквивалентна и три години опит в 

упражняване на професионалната си квалификация/специалност.  

4.3.2.4. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) 

информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за съответната 

позиция, при спазване изискванията на чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 

от ЗОП участникът представя на възложителя списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката  и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на лицата, придружен с документи за завършено 

образование, професионална квалификация и/или трудов и/или осигурителен стаж. 



4.3.2.5. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството. 

Минимални изисквания: Участникът следва да удостовери за обособената позиция 

съответствие със следните стандарти: EN ISO 9001:2008 за управление на качеството или 

еквивалентна с обхват „строителство” и EN  ISO 14001:2004 за внедряване на системи за 

опазване на околната среда или еквивалентна. 

4.3.2.6. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) 

информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за съответната 

позиция, при спазване изискванията на чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП. 

4.4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 

лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

4.5. Когато участникът посочва в офертата подизпълнители, следва да декларира дела 

от поръчката, който ще им възложат. В този случай те трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 

за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

4.6. Когато кандидатът или 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, доказващ съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

4.7. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, включително следва да представи Декларация - Образец №8. 

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. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от 

лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

 

  5.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

5.1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята 

оферта в съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагането му (ППЗОП) относно възлагането на обществени поръчки чрез 

публично състезание. 

 5.2. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната 

обособена позиция. Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. 

 5.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 



 5.4.Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език. 

Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език. 

5.5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", 

подпис на лицето и печат. 

5.6. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да 

бъдат подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация 

или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или 

нотариално заверено копие, което се представя към офертата. 

5.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си. 

5.8. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария 

Луиза №88, ет.II, ст.219 до 17.00 часа на 01.06.2018г. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното получаване 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 съдействие за 

митническо освобождаване на пратка,  получаване чрез поискване от пощенски клон, 

взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др.  

5.9. Офертата се представя в обща 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. Върху общата опаковка участникът 

задължително  записва предмета на обществената поръчка,  за която участва, наименованието 

на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес и лице за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.  

5.10. В общата опаковка се поставят отделни запечатани, непрозрачни опаковки за 

всяка обособена позиция поотделно, като се изписва наименованието на съответната позиция. 

Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. 

5.11. В опаковката за всяка обособена позиция се поставя отделен, непрозрачен, 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение на участника за съответната позиция. 

5.12. В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за 

участие и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

5.13. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите – 120 дни, считано от 

датата, определена за краен срок за получаване на офертите, през което време участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. 

6.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

6.1. В обща запечатана, непрозрачна опаковка с надпис, съгласно т.5.9 се поставя за 

всяка обособена позиция, отделна непрозрачна, запечатана опаковка с надпис името на 

позицията, за която се представя оферта. Всеки участник подава оферта за всички обособени 

позиции. За всяка обособена позиция се представя отделно комплектована оферта, която да 

съдържа следните документи: 



 

6.1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

6.1.2. Копие на документ, доказващ правните основания за създаване на обединение 

- (ако е приложимо); 

6.1.3.ЕЕДОП; 

В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 

01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в 

електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците 

задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

Забележка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.doc” формат. След 

попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да 

бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП. 

6.1.4. Ценово предложение, съответно: 

6.1.4.1.Ценово предложение за І-ва обособена позиция  – (Образец №1);  

6.1.4.2. Ценово предложение за ІІ-ра обособена позиция  – (Образец №2); 

6.1.4.3.Ценово предложение за ІІІ-та обособена позиция  – (Образец №3); 

 6.1.5. Техническо предложение: 

6.1.5.1.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се 

представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна 

регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички данни на, както и изрично изявление, 

че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 

обществената поръчка.  

6.1.5.2. Предложение за изпълнение на поръчката - (Образец №4);  

6.1.5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

(Образец № 5);  

6.1.5.4.Декларация за срока на валидност на офертата – (Образец № 6). 

6.1.5.5.Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - (Образец № 7); 

6.1.5.6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(Образец № 8);  

6.1.5.7.Декларация за посещение на обекта – (Образец № 9).   

6.1.5.8. Списък на задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП –                                

(Образец №10). 

6.2. Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща 

подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато 

такава е изрично записана в тях. 

6.3. Предложение за изпълнение на поръчката и ценовото предложение се подписват 

само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред 

възложителя представителните си функции.  

 



V. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със заповед на Възложителя.  

Получените заявления за участие и/или оферти се отварят на публично заседание, на 

което могат да присъстват кандидатите/участниците в процедурата или техни изрично 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестява тяхното съдържание. Проверява за наличието на три отделни запечатани пликове 

за съответните позиции. Комисията отваря представените пликове по позиции и оповестява 

съдържанието им, като проверява и наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". 

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 

подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", с 

което приключва публичната част на заседанието. 

Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията, 

посочени в документацията на обществената поръчка. Оценяват се само допуснатите оферти, 

които отговарят на изискванията поставени от възложителя. Комисията класира участниците 

по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия 

и съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите.  

Възложителят издава решение за възлагане на обществената поръчка или за 

прекратяване на процедурата. 

 

 

 VІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат 

допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани въз основа на цена и качествени показатели. 

Всички  оценки ще се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая. 

1. Финансовият  показател ( критерий К1) се формира по следната формула: 

Максималната оценка от 100 точки се дава на най-ниското ценово предложение – 

Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата: 

K1n=Pmin/Pn x 100, 

където:  - К1n  точки за ценовото предложение на съответния участник. 

  - Рmin  е минималната предложена цена. 

  - Рn е предложената от съответния участник цена. 

 

 

 

 



 

2. Срок за изпълнение в календарни дни (критерий К2) се формира по следната 

формула: 

Максималната оценка от 100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на 

изпълнение, посочен в календарни дни. Останалите предложения получават оценка по 

критерий К2 по формулата: 

K2n=Pmin/Pn x 100, 

където: - К2n точки за предложението за срок за изпълнение в календарни дни на 

съответния участник. 

- Рmin е предложението с най-кратък срок в календарни дни. 

- Рn е предложението за срок на изпълнение в календарни дни на съответния 

участник. 

 

3. Неустойка при забавяне ( критерий К3). Максималната оценка от 100 точки се дава 

на предложението с най-високата неустойка, посочена в проценти. Останалите предложения 

получават оценка по критерий К3 по формулата: 

К3 n = Pn /Рmах x 100, 

където:  - К3n е показателят, касаещ неустойката при забавяне от участника за всеки 

просрочен ден съгласно чл.22 от проектодоговора, 

   - Pn е предложената неустойка при забавяне от участника за всеки просрочен 

ден съгласно чл. 22 от проектодоговора, 

 - Рmах е най-високата предложена неустойка при забавяне от участниците за 

всеки просрочен ден съгласно чл.25 от проектодоговора. 

 

Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула: 

Кn  = 0.60 х К1n  + 0.30 x К2n + 0.10 x К3n 

Офертите ще бъдат оценени по настоящата методика за всички обособени позиции по 

отделно, съгласно представено за съответната позиция Предложение за изпълнение на 

поръчката - Образец №4 и  Ценово предложение, съответно – Образец №1, Образец №2 или 

Образец №3. 

Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от участниците без 

да се променя. 

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на 

офертите им, отделно за всяка обособена позиция. На първо място се класира офертата с най-

висока оценка. Когато две или повече оферти са получили еднаква комплексна оценка, за 

спечелила се приема тази оферта, съгласно чл.58 от ППЗОП.  

За изпълнител на съответната обособена позиция, част от обществената поръчка се определя 

участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка.  

 

 

 



VІІ. ДОГОВОР 

1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30- 

дневен срок от датата на определяне на изпълнителя за всяка обособена позиция, при 

условията на чл.114 от ЗОП и след осигурено финансиране от Столична община. 

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за 

изпълнител, представя следните документи: 

1.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

1.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по 

седалището на участника; 

1.3. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от стойността 

на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми: 

1.3.1. парична сума внесена на касата на СО-район "Сердика", ст.321, ет.3 или 

преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, 

финансов център Мария Луиза, 88. Документът, удостоверяващ платената гаранция в парична 

сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е 

превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния 

документ с подпис и печат; 

1.3.2. банкова гаранция (оригинал); 

1.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението на конкретния обект, чрез 

покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.  

Гаранцията по т. 3.1 или 3.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка 

на трето лице - гарант. 

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

изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък 

от 6 месеца след приемане на СМР на обекта и лицензирането му. 

1.5. Когато 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 или титуляр на застраховката. 

1.6. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение 

са описани в проекто - договора за възлагане на обществената поръчка. 

1.7. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

1.8. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в 

съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено 

пред компетентен орган в съответната държава. 

1.9.Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник за 

съответната позиция, когато избраният за изпълнител откаже да сключи договор или не се яви 

за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 



2. ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

2.1.Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, 

че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да 

сключи с тях договор/и за подизпълнение. 

2.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да 

превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора им. 

 

 

VІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на 

информация може да се извърши чрез: електронна поща, или пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или по факс. 

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената 

поръчка. 

 

ІХ.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. ЕЕДОП; 

 

2. Ценово предложение за І-ва обособена позиция  – (Образец №1);  

 

3. Ценово предложение за ІІ-ра обособена позиция  – (Образец №2); 

 

4. Ценово предложение за ІІІ-та обособена позиция  – (Образец №3); 

 

5. Предложение за изпълнение на поръчка –   (Образец №4);  

 

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (Образец № 5); 

  

7. Декларация за срока на валидност на офертата - (Образец № 6).  

 

8. Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - (Образец № 7); 

 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - (Образец № 8);  

 

10. Декларация за посещение на обекта – (Образец № 9);  

 

11. Списък на задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП (Образец № 10); 

 

12. Проект на договор. 


