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AOKyMEHTArlkrfl
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3A OEIIIECTBEIIA TIOPbIIKA C IIPE.S4ET:

I,I3IIbJIHEHI{E HA MEPKI{ 3A IOBIIIIIABATIE HA EHEPII,IftHATA EOEKTIIBHOCT
HA OEEKTII-OEIIIIIHCKA COECTBEHOCT HA TEPTITOPI,I.flTA HA CO-PAfiOH

,,CEPAI{KA" IIO OEOCOEEHTI IIO3I{{LII{:

I-BA OEOCOEEHA IO3I4III4fl: PeMoHr Ha noKpI{B Ha rorrrra Bpb3xa r{ Orl3Kynrypeg cirnoH
wa29 CY ,,Kysuan lllanxaper".

II-PA OEOCOEEIIA IIO3HUI{I: I4snr,rHeHae Ha MepKr,r 3a euepruftua erpexruouocr n .{f
J$149 ,,3opnuqa" - Bropa crpaAa.

III-TA oEocoEElIA no3l4upl-fl: I,I3rbrreHr.re Ha MepKr.r :a eueprufiua e$exruruocr r 14
CY ,,IIpo@. Aceu 3narapon".

CoQua,2018r.



cbAbPxAHr.IE

I. PEIIIEHI{E 3A OTKPI,IBAHE HA TIPOIIEAYPA

II. OE.SBJIEHI4E 3A IIOPbIIKA
III. OBIIII YKA3AHI,I,fl

1. flpeguer na noptrrKara
2, Onucanze Ha [optqKara
3. flporuosna crofinocr ua nopruxara
4. Cpox sa usrrurner{le Ha floplqKara
5. Texnmecra cneqr.r(puxaqur
6. Iapauqr.rounu cpoKoBe

IV. YKA3AHI,Iq 3A YIIACTIIE
1 . .{oxynaeuru 3a fracrne
2, Pazscuesus.

3. I,Izucxnale.lz;. KbM ) {acrnlrrlr4Te

4. Kpzrepura u noa6op
5. Zsucroanfi, rcru ot|eprara
6. Cr4rpxaurEe na o$eprara

V.OTBAPflHE, PA3IJIEXAAIIE II OIIEIIflBAHE HA O@EPTI,ITE

VI. IOI{A3ATE,,ILI3A OTEHKA I,I METOEIKA 3A OIIPETJIflIIE HA
KOMIIJIEKCHATA OIIEHKA HA OOEPTIITE

vII. AO|OBOP
1 . Cxlroqnaue Ha AoroBop
2. .{oronop[.] 3a fioau3ltJruerr]re

VIII.KOMyHTIKATIIIfl MEXAy yTIACTHLIqI{TE 11 Bb3JTOXI,ITELfl

IX.OEPA3III HA AOKYMEHTII 3A YqACTI,IE
1. EEAOII;
2. L{euono npegloxear.re 3a I-sa o6oco6ega nosuqur - (O6pa3eq Nsl);
3. I-{euoao upegaoxeur.re 3a II-pa o6oco6ena rto3r.rqr, - (O6pageq Ne2);
4. I{euoro npe4aoxenr.re ga III-ra o6oco6ena no:uqur - (O6paaeq N3);
5. flpea;roxenrae sa r.BnrrHeHr,re Ha rropr,rl<ara - (O6pareq Ne4);
6. ,{ex;rapauur 3a ctrJracfle c Kllay3r,rre Ha nplrJroxeHl,r, flpoercr Ha AoroBop _

(O6pa:eq Ne 5);
7. fleraapauux 3a cpoKa Ha Barru,qrocr xa o([eprara - (O6paseu Ne 6).
8. .{ernapaura no tt.47 , a:r.3 or 3OfI - (O6paaeu No 7);
9. .{exnapaqur 3a orctcrBr.re Ha o6crosrercrBara no qn.3, r.g or 3aroHa sa

uKonoMfiqecKr,rre r,r $znanconr.ne oruomeHufl c .(pyxecrBar4 perufipupaHr,r B
rcPI.ICAI,IKIII]I{ C NPCIPEPCUqUA:rEII AAH5qEH PEXI,IM, CB6P3AI{I,ITE C TffX JIIIqA I,I TEXHI,ITE

4eftcrnlrrelnu coGcraenzqu (O6pa:eu No 8);
10. .{ex.napaqnr 3a floceuleuue na o6erra - (O6pareq Ne 9);
1 1. Cnucrx Ha 3aabJrxe'ure nr,rqa no cNrrzc,ra Ha .fi.5 4, at.2 or 3OIl (O6paseq NlO);
12. flpoexr ua goronop.
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PEIIIEHIIE 3A OTKPIIBAIIE TIA fIPOIIEAYPA

!Ilpoerr na peuenae
IPeurenue aa ny6auxytaue

!octulecraen upegBapnre.rreH KoHTpon

IIH rra perucqraquorrxara Qoprua or CCII
2o18o53o-o1271-oo13CYYYrMMDD-nnnnn-:ooor)

Houep u 4ara na craHoBurrlero 1-Bu erarr: ,qA/MM/rIII
[poQecroua.tua o6nasr, B xorro [orraAa rrpeAuerbr rra o6uleclaenata [opr,qxa
2. HA 14

AF.IIOBOAHAI,IHOO

PeueHrie HoM PCP r8- Or o6 2o18 MM fffr

oT aaTa _
KoMeHTap Ha B'b3noxr-rrer, :

I,hxoMuI HoMep:

,{e..rono4rra uuQopuaqrta
Ilaprnga ua B6anoxurera:. ot271
floae,renue: co-PAft oH'oEP,{IIKA'

PABAEII I : Bb&IIO}I(I,ITE/I
[fly6alrvea

I.r) Hauuerrorarue u a,qpec
OQuqua.nno uauueuoaanne:
I(Mel,br Ha CTorr4.rHa o6qzua-par,ou Cep,4zxa

HaquoHaneH perHsrpaquoHeH rroMep:
4406963210416

Iloqeucru agpec:
6yr. KH,lr,uH.q Mapua Jlyz:a B B

lpaa:
CoOI,1.s

IIoqeHcKu KoA:
7242

Abp)KaBa:
BG

KoA NUTS:
BG411

JI[rle aa KorrTarcT:

l4Hx, HrlKora OHoB
Tere0oH:
02 9310537

Eaerrponaa uoula:
kmet . s e rdl ka !Q abv . bg

(DaKc:

02 8322495
I,Iurepuer agpec/u
Ocnoren agpec (URL):
www. serdika . bg
AApec na npoorua ua xynyrava (URL):
ht tp : /,/ s erdi ka . bgl index . php / 28- 20L'7 -09-02-11 -5 6-56 / 309-29-1- 49- ii-74
I.2) BIIA IIa Ba3noirslTe"rt
(nouuoa ce or rry6nuven nranoxurea)
!Mualtcrepcrao u,u{ Ap}T AbpxaBen opraH,

BIUIOTIIITC.IHO TEXHIi PETIOHAJIHTI T-UIU MCCTHIi
noapasaeneHarr

f] Haqnonaaaa are u4ux / ury,r6a

! fly6nuuHonpaoua oprauu3aqu{

!,{p1T ruu:IPernonaaen luru MecreH opraH
!Peruona,rna lrau ilrecrna areH r{u g/c.rl}rr(6a

! Erpoueiicxa nncrtry 4*t t f ar eutlu t wru
Me)KA/HapOAHa Opf aHrl3aqn.a

!'Hn 6se654c5 9459-4716-961o-cdlaa5coddb3



I.3) Ocxonrra 4eftnocr
(nonr,aaa ce or rry6.nn.len rts.loxurea)
I o6ulecrrexu yoryru

!orSpaxa
IO6qecrren peg u cury?Hocr
flOxonra cpega

! llxononrnuecxu n $unancoau 4efiuocra
l-l3apaseoua3aane

!Hacranreaue/xnntrItlHo crpourercrBo rr Mecra 3a
orArrx x KyJITypa

!Counamra sarpu,,ra

lorgr,rx, r<yrqpa u Bepox3noBeaaHxe

!o6paaoaanae
!.(pyra4efinocr:

I.4) Ocuorna 4efiuocr
(norrluroa ce or cexropen eT s,roxurea)
!fas u ronaalraa eueprrla
!Eaerrpoeaeprux
!Bo4oora6gaaaxe
l-lTpaucuopruu ycayru

! flouleucrz yoryra
! Excruroaraqua na reorpa@cxa o6racr
Upyra aeftHosr:

PASAEII II: OTKPIIBAHE
I Orxpurar"r upoqe.4rpa

flaa rraaarane na o6ulecraena uoprvxa
!aa cxarourarre na paMKoBo c[opa3yMeane

!aa cra4araxe na 4HHaMHqHa cucleMa 3a rroKyrrKr,r

!ronrypc aa npoerr

!Crsgarau xra.naQxxaqnonxa crcreua

Ilopt rxara e a o6aacrnre or6paaa u cr.rrypnocr

II.1 B HA o a

PFUIEHIIE 34 OTXPI-iBAI|E H^ nlOllElIvPA (!.e.rr 6)

Aa! HeE

! flaprnropcrro aa HHoBarIuu

!.(ororaprae 6es npegaaprreruo o6aanraue
! Kouqpc aa upoercr

filly6auvao crcreaaane
[[Iparo gororapaue

tr
tr

(uourana ce or ny6.nuven al,aaorrarea)
lOrxpram npoue4lpa

!orpauxveua upoqeglpa
Crcresarenga upoqeAypa c aoloBap.aHe
Crcre3areneH Ananor

(uorrurga ce m cerropen ntaaoxure.n)
!Orxpr.rra npoqe45pa

! Orpanrvena npoqep.ypa

!,Iloroaapmre c npeABapr{TenHa [oxaHa 3a ]Aracrue
! Crcreaareaen guaror
! flapruaopcrro sa EHoBaqHr,r

!.{ororap*re 6es npeABapr.rreJrna noKaua 3a yqacrue

!Konrlpc sa upoerr
tr
ft

IIy6ruuno crcresarne
If p-flKo AoroBaprHe

(ea rT aaarane na o6ulecrBeHa noplsKa r o6.nacrnre or6pana u cnrypnocr)
!Orpauuuena npoqe,qpa
!.{oroaapaxe c ny6nHKyBafle Ha o6sBneHHe 3a nopbqKa

!Crcreaare.nea 4ua.ror
-,IlorosqpsHe 6ea ny6auK,,aane na o6sraeHne sa norbtrxa

ytll'l: 65.6 5.r€5-94 5 94r 16-96 I o-cd I u5coddb] 2



(rron:r,ma ce ot rry6"rrverr ata.,rorxrtre,n)
[9.n. 73, ar. r m SOII
lqla.79, ax z,r. t, 6. [...] or 3oII
Eqn. 73, a-r. 2, r. 2 or 3ofl
!9a. 18, ar. r, r. 7 arr ap. c aa. 6 or 3OlI
lIJ'n79,an r,r. f...1 or 3OI1

[.1n, 18, ar. r, r. u BEB Bp, c an, 8 or SOfI
Eqr, 18, an. 1, r. 12 or SOII
!9a. r8z, aa. r rT BBp. esr,.79, a.rr. t, r. [...] or SOII
-qn. 182, an. 1, r. [...] or 3Ofl

(uou,t,rna ce or ceraroperr B:baJrorrtuTen)

E!Lr. 132 or 3OU
lrlrr, 18, a.r. r, r. 7 atr rp. c aa. 6 or BOII
!9.r. 138, aa. r, r. [...] or 3oII
[rIr. 138, aa. r BlB Bp. c qn. 79, an. 1, r. [...] or SOII
!tln. r8, ar. r, r. u BEB Bp. c an. 8 or SOII
Dr{n. 18, an, 1, r. 12 or 3OII
flttlI. r8z, aa. r, r. [...] or 3OII
!r{a. r8z, aa. r atRBp. c'.i^rl,.79, an. r, r. [...] or SOII
Etlrr. r4L ar. 1 or sOn
lvt, t4z, ax 4*B Bp. c wr. 142, a.rr. 1 u qa, r4r, aa. r o'r SOfI

(norrcara ce rrlrt nrg;rarare na o6rqecrBeurr rroprqxu r o6rracrrrre or6paxa u crlryprrocr)
EtLn. 160 or 3OII
!9a. 163, ar. r or SOII
I-lgn. 16+, aa. r, r. [...] m 3On

PA3,{F-/I III: TIPABHO OCHOBAHIIE

IV: fIOPbVKA

PEIIIEHI,IE 3A OT(PI'IBAHE IIA IIPOLEUyPA (B.pc,, 6)

fV.t) HauuerronaxNe
tr{3n.brHeHr4e Ha MepKrz 3a noBr4[raBaHe na eneplzrZnara e(lexrzanocr Ha o6eKTta-
o6rqr4HcKa co6crBeHocE Ha repr4loptlETa Ha CO-parZoH ,,CepEuKa" Eo o6oco6eHr,I
rlo3vt\uui I-Ba o6oco6eHa no3r4\r4t i PeMoHr Ha noKprB Ha BonJra Bp53Ka ,1

@rzsxy.rrypeu caroH Ha 29 Cy ,,Ky3MaH lllaEKapeB" ; 1I-pa o6oco6eHa tosu\uqi
I43nsrHeHue Ha MepKr,r 3a eHeprzfiHa eOeKE%BHocr B Il N!149 ,,3op:Hu:qa" * Btopa
crpa,qa u III-Ta o6oco6eHa no3r4qr4rr: tr43E'r,rHeHrae Ha MepKI4 sa eneplralZna
eoeKrr4BHocr B 14 Cy ,,IpoO, AceH 3rarapoB",
fV.z) O6ercr ua noptlrr(ara
I Crpourorcuo
E.lloclasxr
J-lYcrrrlr
fV.3) Onucaxre rra EpeAMera Ha rropruxara (ecrecrno rl r(oJrr+recrBo rra crlrorrerxrl pa6oru,
AocraBxN r.Lrrr4 yc-rrlm r rrl 5,'xaaBarre Ha rrorpe6uocru u uaucxrarur)
Koraro ocHoBHr.rrr rrpeAMer cbA'bpxa aontJrHrirenurl upeAuerlr, re rpx6aa ga 6r,aar ouacauu ryr<.

,[eriuocrrte, EpegMer Ha noptqrara/ BKfitotrBar u3nbrHeHue Ha MepKt! 3a
eHeprvlzHa eoeKTr4BHocr r4 z3B'r,prnBaHe Ha CMP Ha o6eKTz - o6qI4HCKa
co6crBeHocE, cEorBeErHo:
1. 3a I-Ba o6oco6eHa rozwLJwfli ,UerzHocrr4Te, npe.uMer Ha o6ocooeHatra r7o3v1ttlafr.,

BKJITOqBaT Z3BbprrrBaHe Ha CTpOhTeJIHO-MOHTaXHrrr pa6oTr4 Ha rlOKpI4B Ha sOnJIa
BpE3Ka ]4 Or3KyrrypeH caroH Ha 29 Cy ,,Kyzry,a:l, lllanKapeB", Haxo,qqqo ce
KB. BaHrruopa. yr. "PaKoBCKz" N!20.
2 . 3a I I -pa o6oco6eHa nogr^qiAs i ,qeriHocrr4Te , Epe,qMeq Ha o6oco6eHa"a
tLo3:/!uF I BKTIOqBaT t7 3r',I',bJrHeHI,{e Ha MepKr'r 3a noBI4UIaBaHe Ha eHepr'r',IlzHaTa
e(beKrL4BHocr B II N!149 ,,3opHVLla" - Bpopa crpa.qa, Haxoa.rrqa ce B

"Manaldeauu", yn.y, nfiu\\Ha N!10, kaKro cJre,qBa:
, ToErrtHHo I,l3oJIIzpaHe Ha Bt,HuHri creHr;
. ToErr,rHHo tl3oJrzpaHe Ha noKpr4B;
. IIorMgHa Ha ocBerzrejlHl4 reJla.

kB.
2.t
2.2
?1,
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3.3a III-Ta o6oco6eHa r,o3:,,\:t4* i ,[erzHocr,1Be. npe.qMet Ha o6oco6eHara
ttoSvutua I B KJrIot{B a !! r13fl,bJIHeHI4e Ha MepKr 3a noBl4uaBaHe Ha eHeprll/IiHara
eOeRTvrBHocr , a %MeHHo rorJrr4HHo r43oJII4paHe Ha B'bHluHI4 creHl4 B 14 Cy ,,npoo .

AceH 3rarapoB", Haxo,qarqo ce B KB,"EaH%uJopa"/ yr."leHepar qepHaeB" Ns8.

W.4) O6qectrexara rrotrlbqxa gbA:6pr(a r.r3r.rcrBaurrfl, cBbpsar[r c orrasBarre lra
oxoJrHaTa cDe.4a

Kprrepuure, curpsarru c orraaBarre Ha ononrrara cpeAa rrpr{sbcrBar B: (nrorr, uocouere 6pofi)
rexxruecKara creqlr$uraqur
rpurepzr,rre sa uog6op

noKa3are.rrr4Te 3a oqexra ua o$eprzre

l.I3ncxaaHnrra rrpu rlsrrb.rrHeHrre Ha aoroaopa (r.na1,au a upoerra na o6tqu
aoroBopHtl Yc[oBlrr)

( 6poIZ )

( 6porz )

( 6pori )

(6porz )

fV.5) I,IrrQoplraqrlr oruoqro cpeAqrBa or EBpolreficlcu, s]ros
O6ulecrrenara uop.rvKa e BbB BpEBKa c rrpoerr a/ruu nporpaua, tluuaucnpax/a crc
cpeAcrBa or eBponeficKnre ooHAoBe r.i flporpaMu
I4aenru0uxaqns IIa npoeKra:

AaE He8

fV.7) Ilporrrocrra crofirrocr xa uopruxara
CmfiHocr, 6ea aa ce erJrroqra.4AC: 345833.33 Banlra BGN

fV.8) rlpenuelrr Ha nopbqr(ara ce BlgJrara c EffxoJrr(o orAeJ'rr r [poqeryprr: AaE HeX
O6rqa crofinocr rra flopbrrr(ara, qacr or r(oaro ce B,raJrara c Hacroturara rrporleAypa:
CrofiHocr, 6e3 Aa ce BXrtoqBa AAC: Ba,.rr"ra:

Cnncr,K Ha ocrau&,rr{Te rrpoqe,ry?u c r{parKo ontrcaHr{e Ha rexHlrs [peaMer:

PABAEIIV: MOTI{BI4
V.t) Mo,rrrr.r aa ua6opa na rrpoqe4,lra (rcoraro e rrplr"rorruuo)
(Kparxo ouucanae na Qarruvecrure o6croareJ,rcrBa, kouro o6yoraaar us6opa ua crmaernara upoqe45rpa)
EcrecrBoso Ha Br4aoBeae Ee Hocru 14 CMP, npe,qBx.qeHll 3a z3nEJIHeHIAe no3BoJrsBa
.EocragbrlHo 1Iot{Ho .[a ce onpe.EeJIar texHrr,recKr{Te cteuudvKaguvr. He ca Har],{qe
ycfloBuF 3a B%3JraIaHe Ha o6u{ecrcBeHara nop'tqKa no pe,qa Ha .lr,18, ar.1, T.1-
11 3OI1. C olJre.q Ha o6cro.ETerci[Boro, qe EpI,, npe,qBl4,qeHara B 3OII npoqelypa
"ny6rr4.JHo cEcre3aHr4e" Bcr4qK'.l 3azHrepecoBaHz Jl!,tlla Mopar ,qa no,qa.qar ooeprla
3a yqacrre, rlapaHrtlpa ce B Hari-r'or.cMa creneH ny6rz'rHocr A npo3paqHocr Ha
Bb3JrarraHero 14 rrpe,qBra nponHo3Hara crorZnocr, Hactlogulara o6ulecrBeHa nop,aqKa
ce BE3Jrala rrpe3 ,,ny6rra.{Ho cEC?e3aHVe" no pe,qa sa 'tn.20, ar.2, r.1 or
30n .

V.z) JII{qa, Ao xorrro ce r{srrpatrIa [oRarrara 3a yqacrrre B rrpo{e,rypa IIa 4oroaaprrre 6es
rrpe,@aprlTenuo o6.m.nerrze, AorosaD.rxe 6ea rrpeAnaprrreJrua rroxaua 3a l racflre, Aoro!4p4e

PEIIEHTIE 3A OTI@IrBAHE HA II}OLEIIyPA (B.pcE 6)

AaE Hex

fV,6) PaBAe"r.sHe Ha o6oco6eHu floaurll{fi
Hacro.surara [op6.rKa e paaAeneHa Ha o6oco6eur uosrlqzu Aa I He E
MotrB Ba HeBt3MoxHocr?a Ba paaAenrHe Ha rroptrrrara Ha o6oco6enu noa[quu (xoraro e nplutoxauo):

BGN

!'HII: 6 5.654c5 -94 5 9-,1?36-96 I o-cd I e5coddbl



uagrnaa:01271 PEIIIEHI,IE 3A OT(PTIBAHE HA mOLEAyPA (B.p.M 6)

6ea rry6,rurgaaxe rra o6-gnrrerrue oa rropbtrr(a, lprrro Aor,oBapflHe (xoraro e rrpu,toxNuo)

V.3) HaqortrIara rrporle4apa e cB.bpaaHa c flpe,4xoAHa rrpoqe,eapa Ba BcoJrararre Ha o6ulecrnexa
uopbqra Irrrr?r r(oHrq{rc 3a rrpoer$, I(orro e (xoraro e npuaorrNuo):
otrKpzra c perneHr.re N! or ,qara A[/\ata/t'rrr
ny6rrKyBaHa B Per'r,rcrGpa Ha o6qecpBeHr4Te nop,htrKr4 no.q yHx(aJreH N

(nnnnn-yyyy-xxxx )

V.4) flouurrrrl:rerruara 4ocraana/noBToprrara yc.rryra [Jrr{ srlrorrrer,rcrBo e (xoraro e
rrpwroxrrlnro)
Crofinocr 6e: Aa ce B&,rp.rBa AAC: Ba-[]Ta: BGN

VI: OAOEP.SBAM

PA3AEII VII : AOIb/IHIITEJIHA I4H@OPMAUIIfl

Io6auaenuero aa o[oBecr-sBaHe orKpuBaHero Ha rrpoqelgpa
!uoranara ea yvacrr-re

a

VII.r) [onurxrrre.nrra urr$opuaqua (noraro e rrproroxruuo)

!1I ItOIIIO uo o6xra,ngaEesa
O$uquaano traulrenoranue
Ko\avlctaF 3a BatIIApa Ha KoHKypeHr-lrrsra
Haq[ouaaen qAearuQuraqnoueu N9 (EI,IK)

IIoqeHcKn a,qpec
6yn, Bv roura N! 18

rloureHcl<r] Koa
1000

[T pxaea
Peny6114Ka
E,r,r r,a p14 s

rpag
CoOUA

Te-neQox
a2 988 4A10
OaKc
02 98A'7 3!5cpcadmi

A,qpec aa
cpc

Ha rloqa
.bq

ec UR.L):
w. cpc . bg

I4Hr€pHsr
|,tLp't / /

orxocHo KpaeH cpor/rpafiau cporoae sa uoAaBaHe Ha xa;I6rl:
baHre .]Jr.196, an.1, T.1, B'bB Bp5SKa c qJI.

KoMt4cr4sqa 3a 3at!I4Ta Ha KoHKypeHul.E"a
191 , aI].1, r.4 or 3ofl

eTo lo,4JIexA Ha o6xarBaHe npe,u
oKa no qJr.1l9 o! 3oII.

lra ,riar6u

tl3Tl4qaHe Ha Cp.qHeBeH cpoK, ctltT TaHo or
pelne

vILs)
ToqHa
Ha oc

B1

o6 2o18 Mlt rffr
aHa EHAH

IIF'J{

/

f

yHII: 65r6gc5-94594rr&96 l0{dl dsc{ddbl
t



n prxlr:01271

PASAEIIVIII:

PEllIEHl,lE 3A OT(PIIBAHE HA ITPOLE(yPA G.pcs' 6)

onpaBoMorrleHa c'bcTHI4K-KMC![,
Ha.Jr'. Ha KMera Ha

VIII.T) I} raTe uueua:

3anoBeA N! PCP17-
uHx. EraroBecra

KMer Ha CO-PaIZoH "
VIIL2) Anrrffiogl:

yHn: 65.65rk5-9,i59473 961GcdIutcoddbl 6

I

I
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O6rB,,IEHl'lE 3A nOPlr&A (.epc,, 7)
IIaprs.oal

*Q**
t

****

IlprrrlIrKa r(bM OOurIl{areII BecrEur ua Enpoueficxur cr

I{n$oprraqu.r r.r onrafia Qopruy.nrpu: httpl^lnapted eurgpact

OEf,BJIEHIIB 3A IOPbTII(A

Lwpetrlrl.rBa 2ol^4l 2a IEC I BOfi

cTo/l!1,{HA 06ItnHA
--__T6TonoH c_E p [l,-m-._

E q,1. l'ldohg 49hJa 88

r;, 921-80-19: 921-80 48

tl, PCP18-4t105-288

or 85.86.2018

lilllllllllill[illllilll
!Ilpoerr aa o6aueuue
IO6xolenue sa uY6.nut'1'naae

I: BbBJIAIAIII OPIAII
I.r) Haunreuooax[e I.I a'qpec[ 1 (Mon-ff, Ilocoqsre Bcrrrrrcl{ B'bSJrarauru opraHrr'

3a

r{orTo oTroBap{T

HaqnoHareH perHcrpaquoHeH HoMep: 2

00a696321041 6O<[uqr-ra,rno nauueuorauae:
KMerybr Ha C T or%rlHa o6q1aHa-patioH CeP'4v Ka

B86yr. KH.qr'I4Hs Maph.s JIYIa3a
IIoIJ]eHcx11 a,Apec:

A'bpxaBa:
BG

IlouteHcKu kol:
7202

ron NUTS:
BG411

rpaa:
cobwA

TenedoH:
+359 29310537JI[qe 3a KoHTaro:

r4Hx. HI4KotIa OHoB
iDaKc:

+359 28322A95EneKrpoHEa IIoqa:
kmet . serdi ka@ abv. bg

OcHoBeH a,4pec (URL)
www. serdika. bg
AApec Ha flpoQrl,lra Ha

http: //serdika

I,IHrepHer aapecfu

aqa URL)tsKyn
4.1, 1 192 1 946 03 91 6\ 520 10 11 0 92 B 2dn xe hIb p ps

Lz) Crpueqrrro nlsJraraEe
! rloprruxata o6xraqa cbBMecrHo B63raraHe

B o'r}^lai Ha gbBMecrHo BlrraraHe, o6xBaulaqo pa3nriqHl-r Abpx(aBr' - [pr-ljloxuMoro HaquoHaJIHo

3aKoHoaarercrBo B cQepara ua o6ut,ecraeHlire rlolvLqrol:

aiteH o TAH 3A IIOIlo qKara ce B63JIara oT

I Ko
,4oK)'I*IeHTaqhara 3a o6qeqseHara uopl'tlKa e AocrbnHa sa H

ua: (URL)
http://serdika.b

!flocrrnT r 4o go
g/intlex.php/ z8-zo t7 - og - o 2-:i7 - 56 - 56 / go9 - zg - rqg-ii-t4
il-"rruu#"u au o6lqeclaenara noyrvKa e orpaH['{eH' Aontnuuremra antpopruaryla

HA:ceflNroxe

en a nT 'reu npxr 6e3IUIareH aocrl,rleorpaHrls

!ererrpottuo nocpeasrBoM: (URL)

Iropenocouenoro/tre urcro/uecra sa KoHTaxr

ec: MO,lt IIocoqere

,[ou'uunruna ru$opMaqx, Moxe Aa 6'a.4e uoaj rena or
fopeuocovenoro/ure vacro/r'recra aa ronrar<r

OQeprare u,ru aaar,[eHrrrra 3a flacrlre rpa6aa 4a 6r4at nsuParenu

c: (uols 11ocoqereao cn
caHCoII UHCTB KOI,ITO quIlt7aHA a, np34 AlInor't3B eTo EASIBLIt13 CKBA cp ycrpoilaraOHH I{I,IJIEn I(OM\'HIlKAeKTp

RLHATEHa (U6eau,,ru CHNAJIqeHHeB'r,3Mo)t(eHL'CTAIIo H

I.4) Bua na Bas.laralql!{ oPraH

!Muuucrepcrro uau Bc-tKaKIlB Aplr Haqr'roHaJIeH

uau @e,uepalen opraH, BKrroqETe[Ho rexHq

PerItoHaJrHIt LIJrU MeCTHn noApa3AeneHufl

!Haqnona.nua nau SeAepa,lna arenqlra/cnyrr6a

IPeuona.nea uru Mecreu oprau

f] Ily6auvnoupaana opraar{3aI{Ilfl

a
flrpv" r,

Pen-roHarHa rrrri MecrHa

!Eopoueficxa nncruryqua/areuqu.a ulu
Mer{AJ/HapoAHa opraHu3arlut

t'HI l9q8c0o-2c59-.1974-32e-85211aeI.92.
I



I.E) OcxoBrra AefiHoor
fl o6uu o6qecraeHn yclrlrlr

!ffipaxa
lo6qecrrex peg u 6egonaoroct

lOrorna cpe4a

!lkououuvecru u tlrzxanconu gefi nocru
IIa3BaHe

lHacranraaxe/xl{Jlnllluo crpor{TeJlcrBo H Mecra 3a

mAI{x n Kynry?a

!Coauaana saxpnna

!orgux, Kynrypa n Bepon3noBeaaHue

!O6paroaanue
EAp)T a aefinoct

PASAEII II: IIPEAMET
II.1 O6:oar xa o6uresraegara n qHa

PABALII II.z) Ouucauue f o6oco6eua noarrrrrff
II.2 Ouucaxue r

OBTBIEHUE 3A nOPbtII<A (acFu 7)

II.1.r) HolMexoBaEre:
,l3n,brHeHue Ha MepKI4
o6ut4 HcKa co6crBeHocr
noSuu.uu.

3a noBruaBaHe Ha eHeprulzHara eoeKTlBHocr
Ha repr4ropl4sra Ha CO-paIZoH ,,Cep,avKa" no

P CHTCH

Ha o6eKTt4 -
o6oco6eHIa

.2

II.1.2) OcHoBex CPV noA:

Aormrnureles CPV xoa: r 2

45260000

vOCTABKII

ILr.3) Bxg xa noprvxa
CTBO

II.r.4) Kparxo ouucarure:
leriHocrv pe, npe.qMer Ha nopErrKala,
eHeprhirHa eOeKrI4BHocr I,1 t43B'bpuBaHe
co6crBeHocr no o6oco6eHr'I no3uwt7.
e ,Ea,ueHo B TexHr4qecKa cneu]4ol4Kauxs
yTBEp,qeHaTa .qoKyMeHTauhq.

BKflIOqBaT I43nEJrHeHt4e Ha MepKI4 3a
Ha CMP Ha oOeKPu - o6qtaHcKa

IISrHoro ont1caHl4e Ha o6oco6eHara
- !.5.1, t.5.2 u r'5.3 'racr

tlo3t4Llna

[.1,S) nporHoaHa o6rqa crofixocr:2
CrofiHocr,6eaaa ce aK,'Ioqsa,qAC: 34 58 33.33 Barryra: BGN

(sa poNxoeu cnopaav]l.eultl. tutu duttoNu,tttu cucme u 30 noKynru - npozloaxa o6ula xorcauonxa
cmotxocm so tt*ta,rna npodoalrcamenHocm Ha pa Koaomo cnotrn3AJre*ue u./tu na duuoNuqxama cucmetta
3q no

II.L6) PasAerf,He rra o6oco6exn noaxqxl
Hacrorulara nophqKa e paaae.lena Ha o6oco6enu noanquu

Era
EHe

O$epru uorar ga 6rgar uoAaBaHH 3a

Ircrrxu o6oco6enu no3HrIt,rll

!nrarcxuanea 6pofi o6oco6exu noanquu:
!cauo e4ua o6oco6esa uosuqna

lMarcnuaaen 6pofi o6oco6enu noauqufi, Korrro Morar Aa 6tAar ataroxenl na e4nn oQepeur:

lBxaaraqlrrr opraH cn 3ana3aa npaBom aa EbsJrara noprvxu, rolr6nuupalqn creauure o6oco6esu
no3nuriH luIH m o6oco6egu uosu

II.a.t) Ha[reHoBa[t{e: 2

PeMoHT Ha noKpr,rB Ha ronna Bp,b3Ka u Qusrcy.rrypex caJroH Ha 29 Cy ,,Ky3MaH
IllanKapeB"
O6oco6ena nognqu-a Ne: 2 II,bpBa

II.z.z),{onuxrrrerxrr CPV xoAoae 2

OcHoBeH CPV Ko.q: 1 4 52 6110 0

Ao[bnEHTeneH CPV KoA: r 2

II.z.A) M-f,cf,o IIa rr3rrLrrxeHrre
OcnosHo Iutcro Ha EBrrbrIHeHEe:
29 Cy,,Ky3MaH lllanKapeB". Haxo.qqulo ce KB.EaHr4uropa, yr."PaKoBcKvt" tr20,

vHnr l9q3c!0-2c59-49?4-82e-352 ll..li9?.



OE EIEH,iE 3A nOfLtftA (rp.E 7)

NUTS:I l1

II.2,4) Om{caxrle xa o6r[esrrexara rropbqxas
(ecrecrBo n KorxqecrBo Ha crpouTerlHu pa6oru, gocrarrul r-r'n v' yc]ryrv uJru WaBRaue na umpe6xocrn u

naucroaxnx)
,UefiHocrI4re. npe,qMer Ha o6oco6eHara flo3t, ,\uA ' BKJIDqBaT x3B,bplllBaHe Ha

arporrarro-toxl axHz pa6oltz no rloaMEHa Ha yny\A' xu!'pot4sona\uq' noJlalaHe

Ha r43paBHxreJIHa 3a!ra3Ka x ,aMaplrHeHa o6uIr4BKa Ha noKpI4B Ha ronJla Bp'b3Ka 14

Or.r3KyrrypeH caJIoH. Karo BKrPrlBar: .qeMoHTax ylryluu -92J1'M'; aeMoHrax Ha

crapa xr4apol43 OI^ai\t4fi t noql4crBaHe Ha ocnoaara-330u2; ueuourax raMapr4HeHa

o6urera-92J.I.!'1.;nOJraraHeHar{3paBHI4TeJlHa3aMa3Ka-330u2i,qocraara14MOHrax
Ha xr4,qporl3oJla I-II4g otr ,qBa nracra 6I4TyMHa MyuaMa-330M2;'qocraBKa Iz MoHTax Ha

,irrpr""ru o6uttzgxa-92r.t'{.; .EocraBKa I MoHTax tta ylyuu'92a'M'; c'b6l4paHe'

npeHacsHe u r43Bo3BaHe Ha crpol4TeJIHrl oTna,4'blln- 16, 5M3 ' nsIHOTO OnhCaH',',Ie Ha

o6oco6eHara no3]/,t\uA e ,[a.qeHo B texHla']ecKl4 cne\wbu:Ka\Yu - t'5'1' vacr
yrB'bpgeHaTa,qoKyMeHT aL\U 9.

II.2.5) Kpxr€Pxu 3a BlsJraraxe
lll KDureDnule rro-.aorry
- [i xptnrtpul sa *ar""t"o - Hue: / Texecr: I 2 20

1 CpoK 3a u3n'bJIHeHI4e B KaJIeHAapH'4 AHI4

2 HeYCToITIKa nPA 3aOaBsHe

! Kpureprfi, cErpBaH c Pa3xoat{ - lIMe: / Texecr: r zo

8l Ilena - Texecr: zr

60

Uenara He e eAHHcrBenuff rputtpufi sa Eb3rarane I-l ac]rqKu Kp]ITepuIt ca flocoqerlI caMo Btr
na o6uegrBega aflo

30
10

BGN

(sa

CTo,1HcTo62 oSHaorHII Up
'1 00B 5 01Cce BIOTIO!:IBA6ea .uAAACTofiHocr

KClL\tqnHAQ,l o3HAnh'u o6u4a3ArtHlill cuctneMu pozHdunau noKy!ueHtaKOAU cnopa3artpart
uma3 o6oco6enoHOCrIlnen HOnatn3Aamofitocm

II.2.7) UpoAb,rrxlITeJtHocr Ha rropaqr{ara, paMKoBoro crropasl'ateHue rutrr Ar'tHaMFrHa

3A noxyllxl.l
flpoAhrHsfrerHocr B Meceq[: 

- 

nnH IIpoAE'Dru-ITe'Hocr B AHt'{: 60

cr{creMa

\1 rrrfAATA:

LUII]
Ha.{an1a aara; 

- 

aA/MM/rrr

Ta3I-I [olv[,.rKa uoAnext. fla rIoAHoBaBaHe

OnucaHHe Ha norHoBqBaHItgra:

AaE HeE

II.2.9) I{[OopMaru{s orrrocxo orpaxuverrue aa 6por Ha r{aHA}rgartre, xorrro ure

IIOl(afleIllI
(c nsr.nrovexue na orrprmr npoqe,qlpu)

Oqar(BaH 6pof, kaHAHAarn'. 

-

r.r.nu [pe4r-u.aen rrtrxurua-nen 6pofi: 

- 

/ Maxcunraaea 6poit:.2 

-

O6errnanu xpurepun oa us6op na orpanuqen 6poft raxanaarl:

6T4ar

II.2.10) LIHOopMaquq orHocrro Bap[atrrr{Te
HeIIIe 6saar n M H lI E HTU

II,2.u) Hx$optuarlrtt orrrocHo otul[[Te
Ouuua
OuucaHne Ha onllHure:

TaE HeE

)'rtrI: l9e&0+2c59-4974-82!-8521l.cI!92.

Banlra;

l



OETBnEHljE 3,A nOPaLI(A Gep.{t 7)

II,2.12) IlIHOopMaqrl r orrrocto eJ'renpoHur' r(araJro3rr

troO"pt"r" ,ir6"a Aa 6raar upeAcrarenn nog tlopuara Ha erIeKrPoHHn Kariulo3ll ll'Ilr aa BlcrtoqBaa

HCH KATAJIOT

II.2.13) Ux@opltaqrrfl oruocHo cpeAsrBa or EBpofl eiicxun,cllos
O6uecraenara uop"ra" 

" 
r", up."*u-c npoer<r u/u'rn nporpan,a' $uxancnpan/a crc

cpeAcr8a or EBpofleficxu.a grroa

I44enrr.rQuxaqu-r na nPoeKTa:

traE Hex

II.2.14) AoIIL,rHIIreJIua I{HOoPMaTIII':
norcoOna I4HOopMaIluq 3a npeaMeEa Ha lop%qKaEa'

*prt"prraa u l3uCKBaHI4'.aa K'LM yqaCgttH%UI4Te Ce

!exHnqecKI,4ara cnequol4Kaql4E,
cE,4',bpxar B ylB'bp,qeHara

AOKYMEHEAUV E.

PABAEII II.z) Onncauue / o6oco6ena roauqrlf,

u OIIIIcaIIue 1

II.z.t) Hauuerronauue: 2

tr43n'brHeHu e Ha MePKV 3a
BtropaB

a

If N!l-49 ,,3oP:g']/,\a"eHepruIZHa eOeKltlBHocr

cr'pa.qa
O6oco6ena N9:2 Bro

II.z,z) ,(orrr.nxrrre.nrru CPV xoAose 2

OcHoBeHCPVKoA:1 45260000

AonanHETeneH CPV KoA: 1 2

OcHoBeH CPV Ko,q; I 31532110

Aorra,'rH rneaeu CPV xoa: 1 2

II.2.3) Mtsro xa u3rrLrrueurle
OcuosHo Ir{qcro Ha u3rrbJlrreHl'Ie:

.[f N14 9 ,,3opHvL\a" - Bropa crpaaa, Haxoasrra ce B

yn. Y.r%rtaqHa N10 .

KB . "MaraueBul4",

NUTS:1

II.2.4) Ormcaxle ua o6ulecruexara noptqxa:
(ecrecrro r,r xo.nuvecrBo Ha crponrerHr-r pa6orn, gocraaru u.nu ycnlrn I-l/lu )xasBane ua uorpe6nocn'r u

-38r'42 .

3, IIorMsHa Ha ocBerurejlHw te'nat Koero BKJroqBa: 'qeMoHTax Ha c'blllecrByBaql

c!ap, ocBellrreJlHl4 tera l,qoclaBKa % MoHTax Ha HoB't eHeprocne cr ABau'4

ocBeEzreJrHlteracJryMtTHi4ClleHRHI4fiawrj/.ueJreKtpoHHanycKoBo-peryJl'4palqa

usr-rcrranr-rx)

,[eriHocrxre, npe,qMer Ha 06oco6eHar a rTo3utwtg t BKJrlorIBa? 
''13tl'trHeHre 

Ha Mepl{t'

3a noButuaBaHe ua eueprulZnata eOeKTI4BHocE' KaKTo cJIe[Ba: 1' ToErfiHHo

I43OJII4PAHC HA B6HIIIH'{ CTCHI4 
' 

KOCTO BKJIICqB : IOCTABKA l4 MOHTAX HA

lorJro%3oJlau,I4s no cBeHI4 Oaca.Ea c EPS I Omn c Koeo ' Ha lonJronpoBo'[r'4Mocr

I=0,035I,1/mK ,zarcn. r'rpexa, unaKJroBKa v' ctltu41atia taaguflxa / - 699u2; '4euonsax'
MoHI!,ax}160gA]4cBaHeuapeuerxz_98,4M2;,Aocqaexa14noJlar'aHeHa
ronJrol43oJlau!{s I1o BEHIIIHTI creH% or xPS 2 omm / BKr ' lpyH'q vt c!4 ur.aalta Ma3I4JrKa

o"a"a 
"pa=opuu/-1-01 

,1M2; ,4octaera ,r MoHeax Ha noqnpo3opet{Ha aJIyMI4HIleBa

no.na-11-9,2r.M.; MoHrax L4 aeMoHEax Ha OacaaHo rp'b6Ho cKere-800M2i 'qeMolrrax
Ha c'btqecrByBallla KaMeHHa o6nl4qoBKa I'l 'qocraBKa !4 MoHTax oI[ B1rHirHara ctrpaHa

Ha cleHI4Te rpaH%qeurl c B'bHueH BE3.Eyx Ha xPS BOrun z l=0' 025W/mK' MoHrax Ha

KaMeHHa oofl4qoBKa BEpxy ronJlot1 3 onauws-91u2 '
2. TanfiuliHo l43ojlupaHe Ha noKpI4B, Koero BKrPqBa: 'qocraBKa 14 MoHTax or

B'bHurHara crpaHa Ha EaBaHCKara nJloqa Ha noKp4Ba /ax'n ' na creHI4Ee or

B',bHUHaTa crpaHa Ll Ha,q aaBaHa Ha Il3roJI3B aeM'{te nortaeuenzg/ Ha M HepaJIHa

aisa c a=fOcu, I=0,039W/mK I KJrac peaKuvE Ha oflbH AL-135tt2; 'qocraBKa '4

MoHTax Ha rorJlo%3oJlaq]4g EPS 80run rz tr=0'035W/mK 14 MzHepaJrHa Ma34JII(a B6pxy

r43oJlaUr4gra olE BsHIIIHaTa crpaHa no c'borBeTHZTe oaca'q,4 Ha HaA3I4'qa Ha noKpr'IBa

anaparypa (EnPA) -BB6P '

yHIL l9@3c{G2c59-4974_82e_3521laeIa92.

Ilapdra:



IIap'.lln OE,S.IEHI,E 3A nOPaq(A (..pc,t 7)

IIEnHoEo oflucaHue Ha o
cnet ]J/Q,{:r.a\uu - T .5.2,

ocooeHara flo3ul\ug
vacT yrBEpaeHaTa

e aa.aeHo B TexHl4qecKu
.qoKyMeHraul4s.

ILe.5) Kprrrepm aa BasJraraxe

I Kprrrepuure no-gorry
- $ xpnrtpuf 3a Ka.recrBo - I'IMet f Trcnecri | 2 20

1 CPoK 3a I43nEJrHeHI4e

2 HeycrorKa nPrr 3a6aBsHe

! Kprrrepxft, cELp3aH c pasxoAu - }lMe: f Texecr: r zo

I Llexa - Texecr: 21

60

UeHara He e ealtHcrrenr.rm xpureplfi sa a!3llaraHe H Bcuqxu KpuTepuu ca nocoqex[ caMo B
rIKAEHATAua o6

!

30
10

BGN

(sa

CTOIIlIOCTlIAII. 6) nporlro3
1621 40 61 BanyraBA C:BX,q Ioqce6eaCTofiHocr AAAA

HAaKclLvto,lo6HA3u qaacucme^l npo?l{o3HCt\LU\HUdu noKanKu1!!1Ucnopa3v e{uflpo-MKoau
no6oco6eHema3Um HOCne,,t HOoma3Acmo xocm

U.2.7) npoALrrxgfierHocr rra rop'bqrara' paMxoBoro clopasyMexrre rl;ru axHarurqxa crrcrelua

aa trorqfixx
fIpoAhJDIs erHocr B MeceqH: 

- 

nan IlpoauxrrelHocr B AHH: 60

MM rrrr

,n,n
Haqarxa aara: 

- 

g4/nr'l/nrr
AATA:

Ta3u nogb.{Ka [oA,rlexl,t Ha rIoAHoBrBaHe

Onucanue sa noauoBsBaHwlTa:

Aa! HeE

IL2.9) UHOoPMarrrlx oruocHo orpaauuerrue aa 6pofl rra xarrArrAarr'rre, r(orrro u1e

IIOIIAIIEI Il
(c usunuexue ua orxpnm upoqe,uJpu)

Ovarran 6pofi xanauAar[: 

-

Erlt IIpeABH,4eH Munnua.len 6poft: 

- 

/ Marcurualen 6poirt 2 

-

O6eKmBHn Kpl-trepun 3a [36op Ha orpanuven 6pofi xangnganr:

6r,Aat

tr.2.12) [rrQoprtalg{, orrroclro ererrlrouHr{ r(araJroslr
IO<leprnre rpx6aa aa 6taar npeacraBeHfl rtoa QopMara Ha ereKrpoHHn Kararlo3lt rlrln aa axrlloqBar

U,2.t3) llrrQop!traqrlf, orHocuo cpeasrBa or EBpofleficxx.s c]ros
O6qecreenara uoplqxa e 868 Bp'b3Ka c npoerr u/u,'tn nporpaua, Quuancupan/a crc
cpeAcrBa oa EBponeficxuq cbroa
Il,qeHT[0nKaqu, Ha npoer(ta:

U.2.r4) AoELrrr reJrxa r.urifopuaqxrl
IIoApo6Ha rzHoopMaq4r{ sa npe.qMera Ha nop1r\rKapa.
KpIrTepI4I4re V t43l4cKBaHufl'la K'LM yqaCPI4Hrl\nTe Ce

AaE HeE

en KaTa,40f

II.2.ro) UHOopMarrE r oruocuo Baprtarrrrrre
e EMAHH HAHTlI

lexHt7lle cKaar a cne\ubt4Ka\u E,
c,b,q.bpxaT B y?B,bp,qeHa!a

II.2.11) lllloopuaqlrt oruocHo orulq!{Te
OIIqtrtr
OnncanHe Ha oIIuur-rre:

l'tin l9q3c{o-2ct9-197&E2u-8t2l]!.l!92e

traE HeE

AaE HeX

5



OETB,IEHUE 3A norb![(A (EepcE 7)

,qoKyMeHTaulls,

PABAE II II.z) Orncanlre / o6oco6etra rloarrqraff

II.2 OnNcanNe I

II.z,1) HaxMeIIoBaIIlre: 2

: ,13n'brHeHr'Ie Ha MePKI4 eHeplrz riHa eOeKrIA BHocr a 14 CV ,,npoo ' AceH3a

eTa
3nar apoB "
o6oco6ena noanuus N9: 2 T

II.z.2) Aolra,rllrrenllu CPV I(oAoBe 2

OcHoBeH CPV(oA:1 45200000

Loutanureaen CPV xoA: I 2

II.2.3) Mtcf,o rra usrrtJrrrerrr{e
OcHoBHo Mgcro Ha n3lrl,JrHeH[e:
14 CY ,,npoo. AceE 3rarapoB",
rlepHaeB" N!8.

Haxoa.arqo ce a rs."Bauzulopa", yr' "leHepaJt

NUTS:1

II.2.4) OrMcarr[e rra o6qeqrrenana flop'Eqxa:
(ectecrno u ro:ruvecrBo Ha crpoureJrH[ pa6orlr, 4ocrarrr-r ruru ycrr]T IUL ]xa3Bane na norpe6noclu tl
uaucrranta)
leiHocrtLre, npe,qMelc Ha o6oco6eHara nosulrllA. BKJrIoqBar t{3nbJrHeHtTe Ha Mepl{t,a

=a arotrrut""" na eneprztiuara eOeKlI4BHocr. a IAMeHHo rorJII4HHo 
'13oJl%paHe 

Ha

B,bHlrrHt4 cteHl4 . [pe,qB%xAa ce noJlaraHe Ha EoflJro'43oJlaql4g EPS B oMM c

*ouOrrar""n I:o,b36w/mK, l<aKlro t! noJIaFaHe Ha E ollJlol43oJraulg or xPS 2OMM'

oKoJro npC,3opl-lr{, tlpe3 143BEPuIBaHe Ha crpo'4reJrHI4 pa6orv' nocor{eH% no BIA'qoBe

14 KoJrI4secEBo. *a*to araati, Oaca,qHo [pt6Ho cKeJle c ezco']zHa 'qo 30]4

{3600v2) -2886M2; ,uocqaBKa 14 noJraraHe Ha lonJlovL 3oraql'q EPS BOm.rn c KoeO'Ha

TonJronpoBo,ql4Mocs l:0. O36vi/mK /axa. lapexa, uIraKrIoBKar c,'IJII'lKarHa Ma3I4JrKa tr

Mo3aet{Ha Ma3I4JrI(a a ocaoeaca / -2 810, 8 5u2; EeMoHTax 14 MoHTax Ha

peurerKr4 /a<.n. 6oc.qracBa:f,e/'264,4M2; ,qoc['aBl<a u noJralaHe Ha roflJroz3oJral]u q

no B,bHruHr'r creHh or xPS 2orun /exr. lpylr.q v cr4JtuKar}i,a Ma3''lJrKa oKoJro

rpo3op\u/-364.66u2; aeuoutax Ha yrylll4 l'1 BoaocroqHl4 rp'Lor-489' 3r'M';
.qocraBKa 14 MoHPax Ha yryuz t7 Eo,qocroqHl4 rpt6u- 489 , 3r ' M ' ; EocraBKa 14

MoHrax Ha norEpo3opeqHa aJryMI4HI4eBa no'na-454,8J1'M' IIErHoro onlcaHue Ha

o6oco6eHara r,o3:/^t\ufr e ,qaAeHO B TexH qecKrl cne\vtbuxauut'l - t'5'3, uact
yrBEp.[eHara aoKyMeHRau',18.

II.2.5) Kplrreprlrl 8a BtsJraraue
I Kpurepuure no-,aony

I Kpurepufi :a xaqesrso - I4]re: / Texecr: I 2 2'

I CPoK 3a ]43ntJrHeHrre
2 HeycrolTKa rlPI4 3a6aBsHe

! Kprrepnfi, cBtpsaH c pa3xoAu - I'IMe: / Texecr: 1 2o

I I{era - Texecr: zr
60

! Ilenara ne e e.auucrBeHl-rsr Kpl{Tepufi ga glsJraraue r sclrqKr Kp[Tepuu ca uocoqeHrr caMo B

aIIo qKaesraqnara na o6

30
10

II.2.6) Ilporuosua srofi noqr
CToiiHocr, 6ea Aa ce BKrIo.rBa,4,4C:

tutu duuauuvxu cucme u 3a nownKu - npoeHo3ta o6t4a natunaLtua
BGN

cnopq3y eH1l9
uocm ta masu o6oco6eHa nosu

Ba,,rl,ra:

(aa paNxoeu
cmold:r.ocm sa

2A6666.66

u.2,7) npoALrrr fierflocT rra nolr6qr(aTa, paMroBoTo clopaa]r'Mextle IUIII AMIaruITqrra cucTeua

Havarua 4ara: 

-,lg/uu/rrrr

TA MM rrrr

luru [poAL,lxqTenHocr B AHu: 60
3a rrorq[rxfi
IlpoA6nxurenHocr B Meceur:
wvt

HeqKa II E}KII HA IIOAHOBtrBAHETa3r.I IIo

vHn: l9€8c00-2c59-4974-32o-852llaela92e



OEIBjIEHXE 3A noPbttr(A (Epcu 7)

PASAEII III: IIPABIIA, I,IKOHOMI,IqECKA' OI,TIAHCOBA TI TEXHI,IqECKA
IIHOOPMAIII,Ifl
III.1 Yc,IoBI!fl aa e

Onucaune xa uognoasBaHH-fl Ta:

II.z.9) llx[opuaqn.fl orrrocHo orpaHrrqexle 3a 6po.x Ha xarr'4raarr{re' norrro qe
IIOXAHEHU
(c usr.nroveuue aa orrpr.rru npoue,4pn)

Ovaroax 6pofi ranaHAarl: 

-

n u flpeAsuAetr Munnualen 6pofi: 

- 

/ MaxcnManeH 6poitl.2 

-

O6errunur xpurepuu aa na6op na orpannqex 6poi rasauAattl:

6aAar

II.2.ro) llxibopMarrrtfl (}rIIocHo Bapr{alrrrrre
He

6 raar HH BA

II.2.11) llEoopMarrrtff o.rHocHo ouqr}(re
OnqI-rll
OlucaHue Ea ouqnHTe:

Aa fl HeE

[.2.12) [IIIOopMaqllx orfloqro eJterTpoulltl xaraJroSrl

flOr]eprIrre [r6aa aa 6raar uPeacrarenu nog t[opuara Ha e'tleKrpouHu KaraJlo3n (JIu ra BKnIoqBar

KATAIOT

U,2.8) firr0optuautrt qrxocrro cpegcrua or Erpoueficxxs gtros

O6uecraenata noyrqxa e EIB ayb3Ka c npoerr u/nnn uporpaua, tlnaancnpau/a crc
cpeAcrBa (rr E8poneficKt-It cbros
I{,4enrntluxaqu-r ua [poeKra:

tr.2.14) Ao[BrxrrreJxa nx$opuar.pr.a:
[o,qpo6Ha uuQopuauua 3a npe,qMera Ha nopGr]Kata,
Kpr,tTepl4vTe v uSucKBaHl1aTa KEM yr{a cT t1Hl4L\fi! e ce

!exH!4rrecKlzara cneuI4OrKaquA,
cE,u.bpxaT B yrB'bp.qeHaTa

,qoKyMeHTaur4a.

m.1.1) TOAEOG,T 3a ynpa,lorf,Balle tla rrpoQecuorranrara geforocr, rxxoulIre.rrllo IlSIIcxaaEIlf,
BtB Bllbaxa c BrrrrcBaHgro B rrpooecnoHaJrxrr ruur rDproEcxr{ Penrcrpu
CIIricaK u KparKo o[ucaHHe Ha ycnoBntra:
ytracrHr4KbT Tpa6Ba aa e BnucaH B UeHrparHl4s perrl4cE'bp Ha KaMapara Ha

c,tpouTeflure, c'EIJIacHo rlpe,[MeTa Ha noprtlKara 3a qeTB'bpra KaTeroprlE cPpoex/
utu aa e Bnr4caH B aHarolr4rleH per'r{crrp c'brlracHo 3aKoHo,qar eJICTBoro Ha

.q1,pxaBaTa, B KoETo e ycTaHoBeH 3a nocoqeHl4g ooxBar Ha aeilHocru.
yqacrH!.iK6E cre.EBa .qa npurexaBa BaJlt4,qHo y,qocroBepeHtle 3a BnI/cBaHe B

IIeHTparEuq npooecroHaneH per'!4crBp Ha clpol4Tenq. Koero ce npeAcraBa Ha

Bt3JroxureJrq B cny.ralTTe no .r.rl . 67 , ar . 5 I4 ar. 6 or 3OIl .

3a .qoKa3BaHe Ha roBa o6croqrercrBo yrracrHl4K'br npeaocraB.q (aeKraprpa) B

EQulHHvttl eBponeiicxu .qoKyMeHr 3a ooqecrBeHu nopbqKr4 (EE.qOn) xHoopMaul4s 3a
ToBa cGo6pa3Ho HaqnoHaJrHlrre 6a3a .qaHH!4, B Koqro ce cE,4'bpxar,qeKJlapl4paHrlre
o6croqrencrBa, rJItI KoMnereHTHzre opraHl4, Kol4to crIJIacHo 3a KoHo.qarercr Bofl'o
Ha ,u'bpxaBaTa, B KoEro yqaccHl4K'bT e ycTaHoBeH ca ,qrl'bxH, ,qa npeaocTaBAE
laHOopMaqr,rqra .

cJre,EBa .qa npeacPaBr4 eKBr4BaJreHreH ,uoKyMeHr, aoKa3Bar[ peFl4cTpal-lxaT a My B

yHn: I9..3coc2c59-49?4-82u-85211&1.92.

IIlp !i:

AaE IIeE



naplnl.: OE,B,TIEHI,E 3A NOP}LftA (BeP.n, 7)

eKBIA BaJreHrreH llpo0ecfi oHareH
r4Jru ,qa npe,qcraB .qeKrapauz.tl t1JI'I y,qocroBepeHze

opraHtl cErJra cHo
3a Hait4quelo

Ha\uoHaJlHVtA My

ycTaHoBeH,
HA TAKABA

3aKOH.

pel CT'Lp Ha g'hpxaBaaa, B Kosto e

KOMNETEH9HV TEperzcTparlr4s or
III.r.z) Ilxoxourvecxo u Qr.urarrcono qbcro.ffHr{e

! Kprrrepuu aa uo46op, rarro e yxasaHo B Aor(yMeHrallu.,rra sa o6ulecreenara noplvxa
Cnucrx u xparro onncaHue Ha Kprrrepunre sa uoA6op:

1 . Y.{acqHraKbr ap.s6Ba .qa e peaJr!43t4 paJr MzHi4MaJIeH O6OpOT B CoepaEa, Ilona.qaua

Bo6xBaraHarop'bqKara,3ac'IsorBelHarao6oco6eHafloS:r'lr\l,rs:/t3sucrre:l,Ha6a3a
rro,unllHr4Te o6oporla, 3a nocJIe.qHI4Te Epr'l npl4Krlotll4ru bvHaHcoBu roI,u}rll B

SaE.Z'C':,/jMOC? OT ,qaPaTa, Ha KOETO yqaCTHl4K'bT e C'L3'qa'AeH 4JII4 e 3aIlOqHaJi

,4eirHocrra cr4. B cryt{al4re ro qJI. 61 , a .5 ,{ ar' 6 or 3OII y'lactrHl4Kt'r

npe.4craB.q Ha B'b3JroxIA 1PeJI F eA:,/H WttU H.'IKOJ]KO OT CJTe.AHZEe ,qoKyMeHE'r:
y,4ocroBepeHt't E or 6aHKz, rol.uw:i.vt Qznaucoaz orrqer:l lAn'r llexHr cECTaBHtl

r4acpx, KoraTo Iy6rtrKyBaHelo uM ce LTgwcKBa u cEpaBKa 3a o6ulr4.E o1opol u/ufiu
3a o6opora B coepara. norraaaqa B o6xBara Ha nopErlKara'
2. Vuacruu\u'te cJIe,qBa ,qa npurexaBar 3acrpaxoBKa " Ilpooe cta oHarHa
o9roBopHocp" utJII4 eKBlBaJIeHr c noKpIlPI4e, cEorBerctBauo Ha o6eMa 14

xapaKTepa Ha rrop6qKara, B c%orBercEBl're c '1fl'171 or 3YT'
I{3ucKBaHo MIiHI-rManHo/Hn HI,IBo/a: 2

1 . y.lacTHtr-irTe .8a r4MaT o6opoT, B coepaTa, Eona.4allla B O6xBaea Ha nop'bqKaTa

Eo o6oco6eHl4 t1o3v\\t4w t KaKTo cJre,qBa:
1.1. 3a I-Ba o6oco6eHa no3vluvtr i He no-MaJlt<o or 3?500 JIB. o6qo 3a
nocJreAHrte Tp:.,I ToEuHu, B 3aBhCIA MOC! O!t' .Eatara. Ha Ko,Itro KaH,qu.qaT'bT zJlI4

yraacrHrar(ET e yqpe.qeH rrIV e 3aroqHa.q .qelznocrca cu.
7.2.3a II-pa o6oco6eHa no3l4qta.q: He lo-MaJIKo or 240800 rB. o6qo 3a
nocJre,qHrEe Tpyt f:'o&t4H:l, B 3aBI4CrMOCl! OT ,4aEIaTa. Ha KOEIO KaHAl1F.aT',aT UltU
ytracrHr4K'br e yrrpeaeH firv e 3anoqHar .qeiHocrra cl.
1,3.3a III-ra o6oco6eHa no314 uLl s: He no-MaJrKo o! 413300 rB. o6uo 3a
EOCJIe.EHUTe Tpt4 rOAtjH t B 3aB,ICI4MOC1[ OT .qarara, Ha KoqTo KaHtruaalEr vlllLl
yqacrHr,rK'br e yqpe.qeH uJrI4 e 3anoqHa EeirHacaTa cu.
3a ,EoKa3BaHe Ha roBa o6croETeJIcrBo yqacrHl4K'br npeAocraBE (aexlaprpa)
tlHoopMaqraa B EBvlHHr4fr eBporre,TcKl4 ,qoKyMeHr 3a o6qecrBeHl4 nopbqKLl (EEIOI) '
2 . 3acrpaxoBKa[,a " IlpooecroHaJrHa orloBopHocr, TpsoBa .qa e c noKpt{rr4e,
cborBercrBaqo Ha o6eMa I4 xapaKTepa Ha nopErrKara x BaJIr4,4Ha 3a cpoKa Ha
I43n',bJIHeH ePO 14. MUHtTMarHaTa 3aCTpaXOB aT eJrHa CyMa, cJreABa .qa cEoqlBeBctBa
Ha Karepropuara Ha o6eKra, c'brracHo.+.rt.5, ar.L u at.2 o! Hapea6a 3a
ycroBr4ara fi pe.4a 3a 3a.q,t,JrxllTeJlHo 3acTpaxoBaHe B npoeKTupaHero ,1

cTpozT eJrcTBoTo ,

3a ,qoKa3BaHe Ha toBa o6c?o,qrercrBo yqacEHtAKET crle,qBa .qa flpe.qcraBI4
saBepeHo Konve or 3acrpaxoBKa "Ilpooecta oHaJlHa orroBopHocr" c noxpzrrze.
c'boTBelcTBalqo Ha o6eMa ,I xapaKEepa Ha nopEt{Kata. 3a c'borBeTHaTa \o3u\utl A
Barr,qHo 3a cpoKa Ha u3l'bJrHeHuero u. 3a ysacrHrr4r ycranoaeu/perz c"pr4paH
Iz3BEH Peny6rvKa E'brrrapr,r.a. 3acppaxoBKara 3a npooecr,roHaJrHa orroBopHocE
cJIe,qBa ,qa 6E,Ee eKBr4BareHT Ha !a3r4 no v.r. 171, ar.1 or 3yT, Ho HanpaBeHa
ctrrJracHo 3aKoHo.qa reJlcl! Boro Ha rspxaBara. KB,qero e ycranoeen/pe lr4crpr4paH
yqacrHrrKBT,

III.1.3) Te:arrrqeqtlr u rrpoQecuorraaru Bbsnrororocru
! I(purepr.rn aa uoa6op, KaKTo e yxa3aHo B aoKyMeHrarlmra 3a o6urecrBeHara nopbqKa
Cuucrx u rparxo ouucaurre Ha Kprrrepunre aa uo46op:
1. 3a l-aa o6oco6eHa no3]at\uE i
1. 1. Vsacenr.rxt,T cJleABa ,qa rMa onr4T e ,qerlnocrz c npe.qMer uq,erav.{eH ufiyt
cxoleH c Hacrosqara o6u{ecrBeHa nop,bqKa.3a .qoKagBaHe Ha loBa o6crospercrBo
yqacrHr{K'h? npe.qocraB.s (.qeKnapupa) taHoopMauqs B EAu]d|HtAtr eeponelZcxu
,qoRyMeHr 3a o6qecrBeHrz nop,Erlr(t4 (EEIOn) , np, cna3BaHe .l3:dcKBal:,t4era Ha
v.n.64. a1.1, r.1 or 3OII. B cJlyrrazre no sr. 67, at.5 v ar,6 or 3OII
yqacTHr4K'rT Epe.EcEaBE Ha BE3JIO,<V ?ers CnrlC'r,K Ha U3nBTHeHOTO CTpOrlleJICltr BO /
npqJlpyxeH c y,qocroBepeHrA 3a lo6po ,43llErHeHte, Kol4To cE.q,Epxar crolzHocrra,

yHn I9o3coo-2c59-49?,1-32M-3521'lr.1is?.



OE,BIEHTE 3A noP't,LI(A (3ePc{, 7)

p t1 KJI Ioq t4tl o t7 3 I1 .bJIH e H t7eT o B t7Ea t1 o6CMa KaKao
TaqaT a Ko T o e I1

Il6rI H H o B C oT BeT C T B IA e c HopMA Tu BHu T e
L1 I aJ7U e t4 3

ct7 C T eMtl a vnpaBJ] e H t7e H a
1 2 v a C r HU KE :c C JIe I Ba I a npuJ7 a r'a

6 a Pa c T e XH t7qe C Ku E e pC O H a t7 3a \43n'LrlH e H t\e H a
1 3 v a C T HU K T Ep A Ba ,Ea p a fl oJI

3 H a T o B a vq ac T HU K tr I]pe ! ocT aB g.

fl op K a T a a Eo K a 3 B a He

o EEWH H14 e Bpo ne t1 c Ku naKyM H T 3 a o6 u.l e cT Be Ht1
IA H opMa t\u st B

t4 3 t7cK B a Ht7 fl T a 1 oT
IIopEq Kt1 E E! on C E a 3 B a He

5 6 30n v a C T HI4 K% E np e .qc T a B
'I

H a B 3 J1 oxtlT eJ]
cJlyq an T e fIo I 6 1 AJI u oT

t1 t7J7u opr a HTA3 aL\r1t1 B KJI Ioq e Ht4 \4 JIu He
cot1 C K Ha J1LI ua

a B KJlIO !l u T e JI H o Ko t4 T o
cEpvK tryp aT a H a Ka H EI4Aa T a t4Jlu yq acT H K

T a Kou T o U] e t7 n6JI H B aT cTpouT eJ] C T BoT o
3a Ko H Tp OJI a H a K a q e C T Bo T o tl JIuua

3a p ru e H o o6pa 3 o B a Hu e Epooe C tlo H a JI H a
npu,EPyxe H C ,E oKyMe H T t1

pv,[o B u uJ1t4 o ct7 !y pu T JI e g cT ax
t( B aJ1U @t Kauu u v4J7U T

2. 3a II-pa 14 III-Ta o6oco6eH tto3vtutrt :

2 . ! .y,4acaHvt\ure cJle.qBa aa I4Ma[ onur B 'qelzHocrl4 c npe'EMer ur\eBeu'leH vttw

""oaa" " 
HacroEIIIara o6qecrBeHa nop,bqKa 3a crborBerHara o6oco6eHa

no3r1qr4c.3a .4oKa3BaHe Ha roBa o6crosrercrBo yqacrHL4K'ET npe'EocraBa

(reKrapupa) r4HoopMaul4a B Eazil'|ivtr eBponelzcKx '[oKyMeHt 3a o6qecqBeHuL

,rop"o*, (EEIOfl) 3a c'bollBerHara o6oco6eHa no3v Jvltl t rrpl cna3BaHe

r,,r3r4cKBaHI,1E'ra Ha '1r.64, ar.1, T'1 or 3on' B cryqa'lTe no '-lJ]'67' ar'5 14 an'6

or 3OII y.{ac!cHrI K'!,E rpe qctaB'I Ha B'E3JIox''IEeJrE cn%c,l,K Ha 143rl'bJ1HeHoro

crporEencrBo. npl4,upyxeH c y,qocroBepeHl4A 3a 'qo6po l3rbJIHeHI4e' KoI4To

"r!*p*a, 
cEoIiHocrea, .4araqa. Ha Kosro e nplKJrlot{lJro LsrEJIHeHI4ero' Mgclt'oro'

BuF,a u o6ewa, KaKTo 14 ,qaJII4 e I43r'bJrHeHo B c1'>orBercEBlle c HopMarI4BHlre

Il3ucKBaH]/I,l.
2 .2 .y,.rac!{t4Ktt TpE6Ba Aa pa3noIalla c r4HxeHepHo- T exHI4lleCKtT nepcoHaJl 3a

,,I3r'rJIHeHI4e Ha nopcqKara.3a ,qoKa3BaHe Ha loBa o6croEPeJICEBo yqacrHlK'br

npeAocEaBa lgerriplapa) rH@opMauvq B EEuHHufl eaponerzcrz 'qoKyMeHcr 3a

o6,ua"rta", nopbrlKu (EE,IOn) 3a c'borBerHara no3t4t\ufr | npl4 cnasBaHe
yl3ucKBaHu,{la Ha qI.64. aI.1. T'6 or 3on. B cfly.{auTe no ..rI.67, aI.5 ,,l a,,r.6

or 3OII yqacEHI4KEtr npe,qcraBg Ha BB3Jrox'ITerq cu'1c'bK Ha nepcoHaJra' KolZTo lle

z3n6JIH.qBa nopEqKara u Ha qJleHoBere Ha p6KoBo.qHI4E C'bCraB ' KOI4TO Iqe

oaroBaprr 3a I43n'bJrHeHI4ero, B KoIZto e rocoqeHa npooec]4oHaJlHa KoMlIereHlHocr
Ha Jrrrqara, npu,qpyxeH c .4oKyMeHTv 3a 3aB,uputeHo o6pa3oBaHIae, npo@ecr'ronalna

KBarr40rKar!!4g u/unu rpyppe n/unw ocwypureJreH crax'
2 , 3 . V.racrnzxtT cJre,4Ba ,qa llpr4ralla cuca e\rJ4 3a ynpaBJIeHI4e Ha Kar]ecEIBoTO .

ll3ncroauo MlrHrrM attaoluu uuaof a:2
[o r.1.1.: npe3 nocreAHzte 5 ToEtaHw c!]zraHo or .qarara Ha no,4aBaHe Ha

oOeprara, yqacrHt4Ka cJIe.qBa .qa e ugflrJtHr4l ru4q\Av,yll 1 o6eKT. * no,q

,,Defruoqtu c [pe,qMer ,raeHTllr]eH vrt\A cxa4eu c HacroErqara o6qecrBeHa noPrurca"
cJre,uBa ,qa ce pa36 pa u3BEpuBaHe Ha clcpov reJrHo-MoHT axH''I pa6oDr Ha noKpwBu

na o6ulecraeurz crpa,q4.
IIo r.1.2. ; yqacrHzK.tB cJIe.qBa ,qa y,qocroBepl,l c'borBercrBl4e
craH,[aprIa: EN ISo 9001:2008 aa ynpae.neHtTe Ha Kar]ecrIBoro

c'bc cJIe.EHt4 Te
I4JIZ EKB]4BAJlEHTHA

c o6xBar ,,ctpouteJtctBo" vt EN ISO 14001:2004 ea BHe.EpsBaHe Ha crc[eM]4 3a

orla3BaHe Ha oKoJIHara cpe,4a t4Jrr4 eKB/BaJreHTHa.
IIo r.1.3.: TexHtqecK'l p1,KoBo,qt't reJl: lrexHrrqecK]4 npaBocnocooHo Jrllqe c'brJl'
.rr,163a, ar.4 op 3yT r4nu 3a qyx,4ecrpaH[u ltwlqa - eKBt4 BaJIeHEIHo. c'!'rJlacHo
3aKoHo.qareJlcr B o:co Ha ,qEpxaBaTa, B KoEto ca yctaHoBeHl4. 3a no3l,1uv ara ce
,{3rcKBa Mr'IHrrMyM ner ro.Et4HIz npoQeclzoHareH oflzr, olc rcolZto yuactue xato
,/qexH]4tle cKt/L p't,KoBoal4Ter" Ha MuHtlMyM eauH o6eKr c npeaMet, uqet].ql4qe:P. urlu
cxo.qeH c npe,qMeBa Ha Haclosqata nop.l,qKa; y.lacrHr'lKbr ,4a rMa Ha
pa3noJloxeHl4e 3a uerus cpoK 3a %3nEJIHeHI4e Ha CMP Ha o6eK?a Mr4HxMyu 3 /tpu/
6p . KBarruouu%paHr4 crpozreJlHvr pa6or1utlt4, c'bo6pa3Ho Bt4,4oBere pa6orra.
Uo r.2.1, : Ilpe3 nocre.E[uire 5 roaraHu cq%TaHo oE ,uarara Ha ro.qaEaHe Ha

r4.qeHTuqeH zJrr4 cxo,qeH c ToSIZ Ha nop't14(aTa, 3a cGotBeTHaTa rloSu\I A Ha

9yHn: I9q3cl)0-2c5949?4-82e-852 I 3aela92e
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III.2 Yc-roBl!.E BEB c qxara 2

OE!BmHI{E 3A noPEq(A (&pcit 7)

npe.qMera Ha nop'bqxara, cae.qaa ,qa ce pa36,1pa u13B'bplllBaHetro Ha Bc'lKa eaHa or
nocorreHurle MepKrr 3a eueplrfixa eoeKlrBHocr (CMP), ccorBerHo: 3a II-pa
o6oco6eHa no3t4\vLg: Tonrr'{HHo u3oJlvpaHe Ha BEHllIHtl creH'1i TonJltlHHo 14

t43OJrUpaHe Ha rloKpl4B ,'t no'EMgHa Ha ocBetllteJrHvt aena n 3a III-Ia o6oco6eHa

no3wt\ugi TonrrHHo l43oJlrlpaHe Ha B'bHIllHI/ creHI4 '
lo ! ,2 .2 .: IlepcoHan'br , cJIe.qBa ,4a BKrIoqBa : 1 ' Pb(oBorzreJl Ha eKu ra : Blcue

o6pa3oBaHr4e c npoQecuona.nHa KBar'10'{KauuA " ..'lpoulerteH 
'4HXeHep" 

I4r}'1

eKBr4BaJIeHTHa. [poOecxoHareH on'IT B TexH'll'ecKoEo pcKoBo'qcrBo HaiI-MarKo Ha

err4H B'bBeAeH B eKcnJloarau,ls crpottreJreH o6eKr' ceqeM loauHw onu,r B

ynpaxHsBaue Ha npo@ecu oHaJlHara cu xaaltu@uraluz / cneur4aJlHocr ' 2' TexHu'lecKla

pbKoBo.qI4TeJI: aexHlqecK,l npaBocEoco6Ho JII4ue c5nJr ' ''r'n ' 163a' a'n' 4 or 3yT u u

3a tlyx,qecrpaH Hvt Jruu,a - eKBnBaJreHrHo, ctlracHo 3aKoHo qareJrclt'Bo1! o Ha

AtpxaBara, B KoETo ca ycraHoBeH"' IIer roa!4H'l npooecxoHareH on'{T Kato

TexHr4qecKt4 pBKoBo,qI4reJr ' 3' cneqfian'{cr 3a KoHTpoJr no KaqecrBoto / orlonopuux

no KaqecTBoTo: Bl4cue o6pa3oBaHlze c npooec,,toHanHa KBaIl4ouKauI4g ''CtpoxTeIeH

I4HxeHep" ,tJIt'I eKBuBaJIeHtna. npaaocnoco6Hocr 3a KoHTpoJI BEpxy KaqecrBoro Ha

r43n'bJrHeHue Ha ctpo!4leJlclBoTo, 3a cGoTBetctBI4e Ha BJlafaHr{te B crpoexxTe

crpo[TeJrHl4 npoAyKTt4 cEC cElllecrBeH:/.re u3\tc:KBa!.ua 3a 6e3onacHoc'! uJtu

eKBti BaJreH!!. 4. cnequarlcr no 3apaBocnoBHul 14 6e3onacHu yc!7oBrlB Ha rpya:

SaBbpueH Kypc Ha o6y'{eHue 3a 6e3onacHocr 14 3'qpaBe npz pa6ora c6rJracHo

3aKoHa 3a 3,qpaBocJloBHt'L ,4 oeSonacHl ycJroBtrs Ha rpy'u t'lJlr'l eKBt4BaJIeHTeH Kypc

Ha o6yqeHrle. Ilpooecl4oHareH onl"tr B oc!4rrypsBaHe Ha 3qpaBocJroBH' !4 6e3onacHl{

vcnoazl "a 
tpy! Haii-MarKo Ha e,EIlH BcBeaeH B eKcnJloaraul4a crpollreJreH

o6eKT. 5. yrlacTHrK,br ,Ea rMa Ha pa3noJloxeHl4e 3a qeJM, cpoK 3a 
'{3n'bJIHeHI''1e

Ha CMP Ha o6eKla MxHI4My v 5 /net / 6p ' KBaJItl OI4qIapaHI4 cBporreJrHl4 pa6orHl4l-ll4'

cto6pa3Ho Bl4.qoBere pa6o!I4. 3a II-pa o6oco6eHa nosulJvlfl nepcoHaJlar cJIe'qBa

ra BKJrrqBa u cne\t4a[Lv7ar no eJleKTporexHxKa c'Ec cpeAHo o6pa3oBaHtle' c

r{erzpraro,ElzueH Kypc Ha o6yqeuue u npu(p1ura npoOecl4oHanga KBan40r4Kaql'1c

" E.ne-rrpore xuz t< " I4Jlll eKBnBaJreHTHa ,4 !pI4 loquHw o\Aa B ynpaxHABaHe Ha

npoQecr{oHarHara cI4 KBant4Ql4rcaurls /cneuua'nnoct'
no r . 2 . 3 . : yqacrltl,1K'br cJre,qBa aa yaocroBepx 3a o6oco6eHara flo3v1u.uA

cborBercrBrre ctc cJleaHrire craHAaprx: EN ISo 9001:2008 sa ynpaaneHlte Ha

xatlecTBoto r4Jru eKBr4BaJreHTHa C o6xBaT ,,cTpor4TeJICT BO" V EN ISO 14001:2004

MI4H'{MYM o6eKr. o,4 "re HOCTh C Npearaer u o6eM. tl,qeHTtlt{Hw ulTu cxoarlu c

3a BHe,qp.qBaHe Ha cucteMl4 3a oEa3BaHe Ha oKoJlHara cpe4a u rl eKBI4BaJIeIITHa .

III.I.5) IlnQopuaqrls orHocHo saflaserrrl floplqxrr 2

!flopruxara e sana3eHa 3a 3arquTeHlt flpeAflprrrTl{, }I UKOHOMI{qeCKn oIepaTopH, HacoqeHH KbM COUUaJIHa

-u upoQecuonaaxa LrHTerpaq[r Ha rrqa c yapolqaHn IrnH nltqa B HepaBHocrofino noaoxenNe

!uanrnneaxero na flopbqxara e orpaHHqeHo B paMKure Ea uporpaMu 3a cb3aagaae Ha aalllureHli pa6orHu

MECTA

m,2,1) I,IxQopuaqlrfl orrrocxo orpe4e.'rerra rrpoQecxa (camo sa uoplvxN oa yc.ryna)

!Llauraxennero
no3oBaBaHe Ha

Ha rropbqrara e orpaHuqeHo ao onpeAeneua npo$ecm
ATITBHA A3IIt4A(OHOBA I]UII'ox Mara 3aKoHoB

III.2.2) yc-roBt{-8 aa rrorrLrrHeHle tla rropbtrxara:

III.2.3) uHQopMarrnfl orHocuo rrepcoxa;ra, xoirro orrouapf, 3a uSrrL,rfleHr{ero Ha rloptqftara
!3aar.axexue aa uocoqBaxe Ha riMeHara n upotlecuoualnETe kaanuQllKaqltr na nepconala, xofiro

3a u3[anHeHueTo Ha qxara

yHn 1963.0c2.t9-4r74-32u-35211..1!92.



PASAEII TV: [IPOIIEAYPA
O[ucalIue

fv.r.r) BIrn ltpoqe,q4ra
lOrxpnra npoqeryPa

!vcropena rpoqe,4rpa
O6ocHosra:

! Orpanuveua npoqe,qrPa

!Ycropena upoqe.qpa
06oclrosra:

I Crcre:ateaua npolrea]pa c aoroBapflHe

!Ycropena npoqe4lpa
06ocuogra:

TEJIEH AIlAJIOT
IlaprHLopcrBo 3a nHoBalluli

cbcTe3aHrie

fV.t.B) rllloopDrarrrtE orrrocllo paMKoBo croPa3jr'Mellr{e NJrrr ArrHaM[qxa cr{creMa 3a rroKyrrKrr

lTasu o6ulecrrena uop, vxa o6xnaula cxnloqBaHero Ha paMKoBo crlopa3)'IvleH[e

!Par'rono cnopaey'ueHI.Ie c ealrH oneparop
eOII TOHflT<OJIKOccn pa paPaMr(oBo a3!lreHIleop

2clu B opa3weHrieon qlr paMKoBOTOMAKCHM'UICH rracTHT 6pPEABI'ACH
a3a cugTeMaHA UOKYIIKIIAIIHAMI.IqHKA Cb3AABAHETOo6xsauao6qecrseHa nop'bq!Ta:Ir EOTI]I3TIO'I3BAHAMO)t(el3aTA CI'ICTCMA

B cly.rafi Ha paMKoBu cnopa3ylreHrrr - o6ocnoraaaxe na cpoKa, qu.gTo IIpOAAT'IXI'ITeIIHOCT Ha,qBUIIIaBa qeTI-Ipu

|OAIIHI-I:

IV.r.4) Ilxr[opuaqNx orrrocxo rrauaJrf,Baxe xa 6por rra peruerr{ETa uJrrr oi}epmT e no rpeue xa
AOTOBAPflHETO I"III IIA AI{ANOIA
!Ipr,rai""r" "u 

noeranHa rlpoqeA)apa 3a rlocrerleHHo HaMaa.araue na 6pox ua o6ur'x<4auure peueuur rlau
uTeHA

IV,r.s) I{urbopruarrrrx orgocrro AoroBap-fine (cauo aa srctegarenurr [porle,4r/pu c 4orouaprrre)
lrtfiaraurilai opraH cri 3a[aaBa upaBoro aa B,b3;roxa floptlrrKaaa Baa ocnoaa Ha nbpBoHaszulHure oQepru,

uII fl6ea

IV.r.6) Llrroopruarrlrq orHocHo eJ'reKTpoHlrr{fl r'Dpr
!IIIe ce neno,rara eaerrpoHeH rbpr

OTHOCHO HHII' T'T,ON'bJ'IHHTEIHA

IV.r,8) Llrrr[opuaqrifl o,rHocllo Cflopasy]reEr{ero 3a Aap2KaBrru flop'btrx{ (GPA)
O6qecrueaara uoprqxa nonaaa a o6xgara Ha Cuopa3,ryeHuero 3a abPxaBHtt flopbqKrl AaE Hex
GP

EA

rV.2.1) IlpeArruua rry6;ruxaqlrx orrrocrro rasu rrpor1e,44ra 2

Houep ua ooqBaenuero s OB Ha EC: UUUU/S tlU[]-nIt]UUtl
Ilouep na o6raaearero s POn:[][][]!0UI
(Edruo om caedxume: O6nenexue aa npedeapumenua ut$opxaqua; O6aenexue ua npo$ura xa rgnyaaua)

fV.2.2) Clron aa flo,ryvaraxe xa o([eprrr rurr{ Ha sarBJreHrrt Ba Jrqacrr{e
,llara: o6.o7.2o18 AA/MM/rrlr MecrHo BpeMe: 17:oo

IV.2.8) rlporxosua Aara rra uarrpanlaue Ha uor(aH!{ 3a rtpr rr.,rrt 3a ] racure rra uo6parrrre
xarr4ugar*r 4

A,4/un/rrrr
IV.2.4) Esrlr1ll, Ha r(omo Morar Aa 6,tgat uo4a4erru oi[epnue ruru salueuu.ma aa yracrxe 1

lAnrrurficxu f]llprangcru lManruiicxu ! Pyr"rr,ncrn lopeucxlr
ftE,arapcru ll{cnancxlr lHeucra lCroaarrru lXrpaar:cxu
lfprqxz ll4raauaacxu lHrz4epaau,qcrri lC.noreucra !9euxu
l-lnarcxu l-lJlarruftcxa f-l Iloacru flYnrapcru EIIIneAcra

yHII: l9e8c0o-2.59-49?4-82a-85213a.1a92e

OETBIEHLE 3A nOPaq(A (oepcm ?)

lt



@rrHcxLITI cI(IiJlHToBcKttEcroHcKu

fV,2.6) MuurrManex clrox' rrpea r(oitro oQeperrrr'r e o6r, paan or oQelrraT a

o4eprara rp{6Ba Aa 6rAe san[aua Ao: 

- 

Il.lulllffff
AHE EAHanKO,TO e flOCOqeHa 3aHOCT Bvnv fl OT

IV,2,7) yclroBrt 3a oraapaxe xa oSeprrrre
Iara: o9.o7.zot8 nq/r*rru/rrrr Mecnro rpeue: 1o:oo

Macro: SaceAarelaara 3ara Ha Co-paf,on "Cep,qxra", 6yl.Ifu,MH' Mapur Jlfisa'N988, [V erax'

IlxQopr"raqnr mnocHo yrrbJrHoMolqeHrrre nl'tua n [poqe,4/para Ha oTBaPfHe:

OrBapEHero Ha ooepture e ny6rr'r'lHo vl Ha Hero Morrar .ua npl4c'bcEBar
yr{acTHlulre B npoue,4ypaTa vtr7vL TeX:H],,l I43pI4rlHO yrlGJIHOMOlueH',{ npe.qcTaB'4leJll4 

',

crBara 3a MacoBo ocBe.qoMaBaHe.KaKro 14 npe.qcTaB4Terr Ha cpeg

OElamH,lE 3a flOPEqXA (*!cn, ?)
Ihprcn l

PASAEJIVI: OTILIIHI,ITE.IIHA I,IH@OPMAIITIfl
VI.t) lluQopuaqrur orrrocxo neprloArlqHoro BEsJraraxe
ToBa npeAcraBrrBa neprroauqHo noBTaprula ce nollbtlxa
Ilpornosuu cporore sa [y6n]rkyBaHem Ha c.reagauln o6ggneaxs: 2

Aan HeB

VI.2) Ux@opuaqrlfl orxocuo eJrer(rpollHoro B'bsJraraue

l-lIIle ce npraara e.leKrpoHHo noPhqBaHe

Iq" ce nsnors"u -errponxo t[arrypupaue
HOcen

VI.3) AorrDnHrrreJHa }IxOoP a{tr|'! 2

1.B ,r3nDrHeHI4e Ha tlJI. o l, al. 4 or 3aKoHa 3a o6urecT BeH''lre nopEqKL'

;;;r""; ot 01.04.2018 r'. EauHry.ae eBporeficK''r 'qoKvMeHt 3a o6uecrBeHx

nop'bqKl4 /EEAOll / ce npe,4ocraBs B eJreKTpoHeH B%'q no o6pa3e4' yrB'bpaeH c aKT

Ha EBponeIZcKa 9a Ko\tt,Icvtfl ' yqacrHl'1uI4Te 3a'u'r'JlxlEeJIHo npe40crcaBsr EE'UOn B

eJreKTpoHeH Bu,q, Karo to,I Tpg6Ba ,4a 6'b'qe u'aOpoBo noqr!4caH t4 Ep!4JIoxeH Ha

noaxoanq ontl4rteH Hoc,'IteJI *Lo' "t^tnu 'qoKyMeHTI4 3a yr{ac're B npolleaypara '

Oop*ar"n. B KoITTo ce npe,qocraBs aoKlrMeHTbr He crerBa 'qa no3BorcBa

peaaKTt4paHe Ha HelloBoro c'b,q'bpxaH4e '
3a6erexKa: K'bM aoRyMeHrau"" " 

npe'AcraBeH EE'[on B " ' doc" OopMar ' crea

non,LJlBaHe Ha EE,uon. oa,Irl.bl cIe,qBa ,qa ce KoHBepTI4pa B Hepe,qaKTupyeM oopMaa

u rpn6Ba ,Ea 6'b.{e noanr4caH c KBarroxur4paH eJleKTpoHeH rlo[nl4c Ha

nu\eto / tj,..\a.ra no ':n' 40 or llfl3on'
2.o6uecrBeHara nop'b1al(a ce orKpxBa npl, ycJroBuero Ha ':fl'114 ot 3OII' B

cny,lall, qe He 6'b.qe oc!4rypeHo O'lHaHcIapaHe ' cErJIacHo 'rn' 114 or 3OIl' BcsKa

oE crpaHl4re Moxe .qa nor4cKa EpeKpargBaHe Ha qoroBopa 6es npeql43Becal4e cJre'q

r43TrlqaHe Ha rpl4MeceqeH cpoK or cKJIlCqBaHero My'

3.3a yqacrHl4uzre B npaqeaypala He rpt6Ba '4a ca Ha Jlrue ocHoBaHl4gra 3a

orcrpaHEBaHe, nocoqeHz "-i".ss, 
a'n'tl t'l'r' 2' r'3' t' 4' ,I'5' r'6 u t-1

or g.on rz ,:,n. 55, a.n. 7, ,t .7 yt ! . 4 oT 3oII . 3a y.{actHt4!'4le He TpE6Ba tra Baxa!

3a6paHlaEe, nocoqeHu a 'art. 3, T.8 or 3aKoHa 3a I'KoHoMlrqecKI4Te ,1

OxHaHcoBr4Te orHou]eHl4q c .qpyxecrBara, perxcrp/paHu Bapucal4K\utr c

npeQepeHutlaneH .EaH'bqeH pexl4M, KoHlpoJr'4paHLTe or ?-qx rl4ua v rexHI4Te

Eeite' rlu']leJi!]u co6ctaeHzu''r, KaKTo 'r ':'rr ' 69 or 3aKoHa 3a npotueogetTtcr:ar{e na

KopynurEra u 3a orHeMaEe Ha He3aKOHHO npu'4O6I4TOTO !4MylqecrBo (3nKOHnI4) '

4. B o6qecrBeHara nop1,qKa He Moxe Aa yqacrBa ysacrH'lK' 3a Kororo e

goKa3aHo, tle e BlHoBeH 3a He%3II'bJIHeHrle Ha ,qol'oBop 3a o6qecEBeHa nop'brlKa'

.qoBeJr Ao rrpeAcpollHoro My npeKparsBaHe, v3nJralqaHe Ha o6e3qereHuA uttu lpyru

noAo6Hr.r caHKulI4, c I43KrIorleHI4e Ha c'ytlal4Te' Korraro Her3n'brHeHhero 3acana

rro-MaJrKo or 50t ot croiHocrra ntu o6eua Ha aoroBopa'
5 . npeA!4 nornr,IcBaHe Ha .qotoBopa 3a o6uecrBeHa nop'bqKa ' 

cll'lact+o ua ' 67 
'

afl,6 oB 3OIl BB3IOXT4TeJIET tl3rlcKBa OT yqacTHI4Ka' onpe.qefleH 3a u3llbJlH!4lleJl',

.qa npeacgaBl4 a
oTcfpaHEBaHe o

KryanHr4 AOKyMeHT!4, y,4ocroBepEBalqu llwlcar a Ha ocHoBaH"EIra 3a

T npor{e ara, KaKE O 14 c1J0TBetcTBt4ero c nocTaEeHrre

vHfl : l9q8c{G2cs9-497+32r_85211..1392.
l2

poA



O6rBIEgflE 3A IlOPLiIl(A (ep.n 7)

KpuBepuu 3a noa6op. IloKyMeHrrare ce npe.qcraBsr L4 3a no,ulz3nsJlHuEeflure u
TpeTzTe lulqa, aKo ,rMa TaK%Ba.
6 . IapaHqx.q, o6e3fle\.raBaqa 14 3flBJIHeH%ero Ha ,qoroBopa B pa3Mep Ha 3 3 oE
croftHocrra Ha ,qoroBopa 6es LUC v ce npe.qocraBq B e.qHa or cre,qHure oopMl4:
6.1.napzuua cyMa BHeceHa Ha Kacara Ha Co-palioH "cep,qlaKa", cr'321, er.3
r4rrr,r npeBeIeHa no 6aHKoBa cuerxa BG 49SOMB91"303327755001 BIC SOMBBGSF
O6uuEcKa 6aHKa. Or4HaHcoB qeHT'bp Mapus Jlyuza, 88. .(oryueutrr.
y,qocToBep.aBaq rJrareHara rrapaHql4a B napr4qHa cyMa cJIe.qBa aa 6'bae 3aBepeH c
tto4ttuc v1 nesar or c'bo?BerHara 6anxa. B cfly\rafi t r{e yqacrHrKrr e npeBen
naprrre no eJleKrpoHeH rl'br {ereKTpoHHo 6aHKrapaHe), cre,qBa .qa 3aBepr1
c6orBeTHl4E .qoKyMeHt c Ilo.4l1l4 C 

'1 
neriaT i

6.2.6aHKoBa rapaHuv q lopwruHarl) i
6 . 3 . 3acrpaxoBKa. Ko.rrro o6e3reqaBa r4sntJrHeHuero Ha KoHKperHr4s o6eK!. .rpe3
noKpnlre cEorBerclBarlo Ha o6eMa r,r xapaK"epa Ha nopbrrKara.
fapaHqrlETa no !. 6.7 unu 6.2 Moxe .qa ce npe,qocriaBrz o!r, ,,rMero Ha
,I3nEJlHUreJrrr 3a CMerlKa Ha TpeTO JrIqe - napaHT.

\4. II uo o6xa,rsane
VI.4.r) Oprarr, xoi?ro orronapa aa rrpoqeA,Drre rro o6xaJrBaxe
O$uquarxo xanuenoaaurae:
Kot{lcua ga 3arqupa Ha KoHKypeHqusra
Ilouencxu aapec:
6yn. Brl Boua N! 18
rpaA:
CoSwa

IlouleHcxx KoA:

1000
AapxaBa:
BG

Tene(boH:
+359 29884070

Eaerrpoaua norqa:
cpcadmj-nGcpc. bg

@arc:
+359 29807315

I4nrepner agpec (URL):
http: /,/www. cpc . bg

3a IIO M 2AH XOIITO!'r.
O$uquaaao uaNuenoranue:

Ilorqeacxu a,qpec:

fpa'q IIouIeHcxH xoA: ,ll,bpxaBa:

Tene0oH:

Eaexrporua norqa: (DaKc:

llnrepser a.qpec (URL):

VI.4.B) noAaaaxe na rra.n6u
ToqHa [u$opMaqr.r, mnocHo KpaeH cpor/rpaftHu cpoxore sa no4arane aa xa.n6u:
Xar6% Mopar .qa ce noAaBar npe,q KoMr4ctlA"a 3a 3arqr4Ta Ha KoHKypeHqz.qra Ha
ocHoBaHr4e .rn.196. ar.1, !,1, B,bE Bp63Ka c qJr.791 , a ,1, T.4 or 3On.

VI.4.4) CJryr(6a, oa xorro uorre ga 6,bAe rroJrlqexa nx$opuaqua <rrrocrro noAaBaxero rra
z*al.[6ltr z

OQr,rqna,nxo aauuenoaanue:

[oqeHcKr-r a,qpec:

fpua noqeHcKri Ko,q: ,IIbpxaBa:

yHIl: 19a8.!G2c59-4974-82o-85?lla.la92G ll



OETBIEHflE 3A nOPEtIXA (epcrx 7)

TereQou

EneKrpoHHa noqa: (DaKc:

UxrepHer a.qpec (URL) :

\rI.5) ,(ara na uarrp&Uage lra Hagroruloro o6ssneH[e
-[ara: o5.o6.zor8 4g/rr.r ru/rrrr

Brsaaralqurt opraH/Eb3noxurer-f,T Hocu ormBopxocr 3a rapanT[paHe Ha cnagBaHe Ha 3aKoHoAarerrcrBoro
Ha EBponeficKr,rr cErtl3 ll Ha acurrKr.r nprlrIoxnMr{ BaKoHu.

Mo.na, noBlopere, Ko/lxoro nb e Heo6xoAIMo
B npMoxlMxre cryqa!
axo ra3t tHoopMaqxfi e h3BecrBa
uoxe 4a 6u4e nplcbAeHa 3Ha'{}tmocr BMecro BaxHocr
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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 категорията 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 06.07.2018г. 

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. 


