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РАЙОН "ОБОРИЩЕ”
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I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти при условията на 

чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Съставяне на 

технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел доказване на 

постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки и обследване на 

енергийна ефективност за актуализиране на енергийно обследване, по обособени 

позиции“:

1. Обособена позиция №1 - Съставяне на технически паспорт на Д Г №191 „Приказка 

без край“ (с яслени групи, бивше ОДЗ 60-филиал), ул. „Васил Друмев“ № 34, гр. София.

2. Обособена позиция №2 - Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда с адрес ул. „Московска“ № 41, гр. София.

3. Обособена позиция №3 -  Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда с адрес ул.„11- август“ № 4, гр. София.

4. Обособена позиция №4 - Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда с адрес ул. „Париж“ No3, гр. София

5. Обособена позиция №5 - Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда на р-н Оборище - СО с адрес бул. „Мадрид“ №1, гр. София.

6. Обособена позиция №6 -  Обследване за ЕЕ с цел доказване на постигнати енергийни 

спестявания -  ДГ № 191 „Приказка без край“ (централа), ул. „.Мадарски конник“ № 7, 

гр. София.

7. Обособена позиция № 7 - Обследване за ЕЕ с цел доказване на постигнати енергийни 

спестявания -  ДГ № 104 „Моят свят“ -централа (с яслени групи), ул. „Чумерна“ № 15, 

гр. София.

8. Обособена позиция № 8 - Обследване за ЕЕ с цел актуализиране на доклад за 

енергийна ефективност -  164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I” ул. 

„Султан тепе“ № 1, гр. София.
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II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

1. Обособена позиция №1 -  Съставяне на технически паспорт на Д Г №  191 „Приказка 

без край“ с яслени групи (бивше ОДЗ 60-филиал), ул. „Васил Друмев“ № 34, гр. София. 

Масивна сграда построена 1963 г., със застроена площ 552,00 m2 и РЗП 1020,00 m2, 

състои се от сутерен и два етажа. АОС 909/17.03.2009 г.

2. Обособена позиция № 2 - Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда с адрес ул. „Московска“ № 41, гр. София. Масивна триетажна сградата със 

сутерен. ЗП 303 m2 и РЗП 600 m2. АОС1160/27.08.2014г.

3. Обособена позиция №3 -  Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда с адрес ул.„11- август“ № 4, гр. София. Масивна сградата с РЗП 780 m2, състояща 

се от три етажа и тавански етаж. АОС 219/10.06.1998г. Сградата е паметник на културата.

4. Обособена позиция №4 - Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда с адрес ул. „Париж“ № 3, гр. София. Масивна сграда, състояща се от сутерен, 

партер и четири етажа с РЗП 1150 m2. АОС 249/20.08.1998г.

5. Обособена позиция №5 - Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда на р-н Оборище - СО с адрес бул. „Мадрид“ N ol, гр. София

Сградата е с РЗП 4500 m2, АОС 876/11.07.2007г. Масивна сграда с административно и 

културно предназначение, подходите към сградата са откъм бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ за театъра и районната администрация и откъм бул. „Мадрид“ за „Уникредит 

Булбанк“ АД. Състои се от: сутерен на две нива-театрален салон с помощни помещения 

и абонатна станция; партер -  фоайе за театър, три преходни помещения с отделен вход, 

приемна и входно фоайе на районната администрация; и пет административни етажа със 

съответните сервизни и складови помещения.

6. Обособена позиция № 6 - Обследване за ЕЕ с цел доказване на постигнати енергийни 

спестявания -  ДГ № 191 „Приказка без край“ с яслени групи, централа, ул. „Мадарски 

конник“ № 7, гр. София

Сградата е с РЗП 1296 m2, АОС 505/19.01.2001г.

Сградата на ДГ - централа, находяща се на ул. „Мадарски конник“ № 7, гр. София, е 

разположена самостоятелно в двор заедно с още един нов корпус построен през 2012г., 

между двете сгради е изградена топла връзка на ниво сутерен. Сградата е построена през 

периода 1971-1972г. Понастоящем в градината се обслужват около 180 деца. 

Конструкцията е монолитна. Сградата е с ЗП 416 m2, РЗП 1 269 m2 преди извършване на 

мерки по енергийна ефективност. Състои се от полуподземен и 2 етажа с измерени
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светли височини както следва: полуподземен Н=2.65м, Първи етаж Н=3.00м, Втори етаж 

Н=2.98м. В сутерена са разположени кухня, басейн, перално, сушилно и котелно 

помещения. На първият етаж се помещават детски занимални и спални помещения. На 

втория етаж се намират администрацията, както и занимални и спални помещения, като 

за всяка група те са отделни. Главният вход е от източната страна. По фасадните стени е 

положена топлоизолация от EPS. Една част от стените са над кота 0,00м, тухлени с 

d=30cM а друга с d=25cM, на ниво сутерен са стоманобетон, вътрешните стени са тухлени 

с d=12cM. Покритието е минерална мазилка и мозайка.

Подовете са шест типа, като първият е под над неотопляем сутерен, а останалите пет са 

подове на отопляем сутерен. Покрива е един тип -  плосък, на който са разположени 

панели за подгряване на вода. Дограмата е PVC профили с двоен стъклопакет. 

Отоплението се осигурява от 2 броя водогрейни котли на нафта, с топлинна мощност 

2x25OkW. Нафтовото стопанство се намира в двора на сградата. Инсталацията е 

изпълнена с черни газови тръби. Разводката е положена скрито.

Вентилацията в кухнята е смукателна, като на прозорците са монтирани вентилатори. 

Електрозахранването е от ТП намиращ се в полуподземния етаж. По етажите има 

изградени етажни табла и такива за отделни консуматори.

7. Обособена позиция № 7 - Обследване за ЕЕ с цел доказване на постигнати енергийни 

спестявания -  ДГ № 104 „Моят свят“ централа -с яслени групи, ул. „.Чумерна“ № 15, гр. 

София

Сградата е с РЗП 1384 m2 , АОС № 565 от 15.05.2001 г

Сградата на детската градина е на два етажа, със сутерен. Построена е през 1954 г. 

Носещата конструкция на сградата е монолитна, стоманобетонова, състояща се от 

колони, греди, ж.б.пояси и плочи. Носещите зидове са изпълнени от плътни тухли, като 

външните са с дебелина 38 см., а вътрешните -  с дебелина 25 см. Стените са измазани 

отвън и отвътре. Дървената дограма е сменена с PVC. Покривната конструкция е 

дървена, покрита с керемиди, монтирана върху стоманобетонова плоча. Сутеренните 

стени са бетонови с дебелина 40 см. Сградата е с режим на обитаване от 07:00 h до 18:00 

h през делнични дни. Броят на децата, обитаващи детската градина е 120, а на 

обслужващият персонал - 20 души.
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8. Обособена позиция №8 - Обследване за ЕЕ с цел актуализиране на доклад за 

енергийна ефективност -  164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I” ул. 

„Султан тепе“ № 1, гр. София.

Сградата е с РЗП 6504 m2 , АОС 426/07.02.2000г.

Сградата в която се помещават 164 ГПИЕ и 129 ОУ е на четири етажа, има столова на 

един етаж и физкултурен салон на три етажа. Под сградата има сутерен. Главният вход 

е от южната страна. От северната страна има вход към всички етажи и един вход който 

осигурява достъп до зала за презентации и котелно. Преходът между етажите и салона е 

с топла връзка. Фасадните стени са три типа -  ст.бетон с!=30см; втори и трети са тухлени. 

Покривът е два типа - скатен и плосък. Външната дограмата е PVC, алуминиева и 

дървена. Сградата се отоплява централизирано. Има смукателно нагнетателна 

инсталация в компютърните зали. Смукателна инсталация има и във физкултурния салон 

с осови вентилатори. Електро захранването е осигурено от ТП намиращ се в сградата.

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА

Съставянето на Технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 

от 28.12.2006г се извършва след обследване на строежите за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ.

Дейностите в обхвата на обекта на обществената поръчка е Консултантска услуга по 

чл.176а от ЗУТ за съставяне технически паспорти на съществуващи строежи и по 

чл.176в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ за обследване на строежите за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 от лицата 

извършили обследването.

Дейностите в обхвата на обекта на обществената поръчка за обследване за енергийна 

ефективност, сертифицирането на сгради и изготвянето на оценки за енергийни 

спестявания се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ и отговарят 

на изискванията по чл. 43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ.

IV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
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1. Прогнозна стойност на поръчката е до 42 458,33 лева (четиридесет и две хиляди 

четиристотин петдесет и осем лева и тридесет и три стотинки) без ДДС в това число

1. Първа обособена позиция: 5 333,33 лева без ДДС.

2. Втора обособена позиция: 2 500,00 лева без ДДС.

3. Трета обособена позиция: 3 250,00 лева без ДДС

4. Четвърта обособена позиция: 4 750,00 лева без ДДС.

5. Пета обособена позиция: 16 958,33 лева без ДДС.

6. Шеста обособена позиция: 1 916,67 лева без ДДС.

7. Седма обособена позиция: 1 000,00 лева без ДДС.

8. Осма обособена позиция: 6 750,00 лева без ДДС.

Общата прогнозна стойност и прогнозните стойности по отделните обособени позиции, 

следва да се считат и за максимални.

В случай, че се установи различие в площта на обект, отразена в настоящата 

документация, и действителната, стойността на поръчката ще бъде намалена съответно, 

а договорът ще бъде изменен на основание чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП.

Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде отстранен от 

участие.

2. Начин на плащане:

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени с 

бюджетни средства, а разплащането по дейности ще става чрез администрацията на 

район „Оборшце”-СО и съгласно проекта на договор за обособената позиция към 

документацията за участие.

3. Обособени позиции

3.1. Всеки участник има право да представи оферта за повече от една обособена 

позиция по настоящата поръчка.

3.2. Участник, участвал в изготвянето на Доклад за енергийно обследване по обособени 

позиции 6, 7 и 8, няма право да представи оферта за съответната обособена позиция по 

настоящата поръчка. Представена такава няма да бъде разглеждана.

4. Възможност за представяне на варианти в офертите: няма възможност за 

представяне на варианти в офертите.
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5. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение на възложената обществена поръчка започва от датата на 

сключване на договора.

Предложенията на участниците за срок за изпълнение на поръчката следва да бъдат 

съобразени с изискванията на Възложителя: за всяка обособена позиция - до 45 

календарни дни

V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Общи изисквания

1.1. Консултантите изпълняват задълженията си по чл. 176а, чл. 176в, от ЗУТ, съобразно 

изискванията на чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 5 за техническите паспорти на строежи от 

28.12.2006 г. на МРРБ и действащата нормативна уредба. Консултантите вписани в 

регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, изпълняват задълженията си съобразно изискванията 

на Закон за енергийната ефективност и действащата нормативна уредба.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват общите строително -  технически 

норми и правила обективирани в националното законодателство в областта на 

енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за 

националната стандартизация и др.

-  Наредба №4 от 21.05.2001 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 

изд. от МРРБ;

-  Наредба № 3 от 21.07.2004 год. за основните положения за проектиране на строежите 

и въздействията върху тях, изд. от МРРБ;

-  Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони, изд. от МРРБ;

-  Наредба №16-1594 от 2013 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите, изд. от МЕ и МРРБ.

-  Наредба №Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите, изд. от МЕ и МРРБ.

-  „Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради“, изд. от МРРБ

-  Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на
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постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното 

оценяване и начините за потвърждаването им, изд. от МЕ

-  Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, изд. от МЕ и МРРБ 

Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 

разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане., изд. 

от МЕ и МРРБ.

-  Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 

2006 г.

2. Техническо обследване и изготвяне на технически паспорт (за обособени позиции

от 1 до 5 вкл.)

2.1. Предмет на възлагането:

-  Архитектурно заснемане

-  Техническо обследване

-  Изготвяне на технически паспорт

2.2. Обхват на задачата

-  Архитектурна част: оглед и оценка на моментното състояние на сградата; 

архитектурно заснемане; доклад за състоянието на сградата; препоръки

-  Конструктивна част: оглед и оценка на моментното състояние на конструкцията на 

сградата; техническо обследване; оценка на носимоспособността на сградата; доклад 

за резултатите от конструктивното обследване; препоръки

-  Части Електро, ВиК, Пожарна безопасност: оглед, доклад за състоянието на 

инсталациите, препоръки

2.3. Съдържание и предаване на разработката

-  Архитектурно заснемане -  5 (пет) екземпляра на хартиен носител и отделно на 

електронен носител, във формат .PDF .DWG

-  Техническо обследване по част конструктивна -  5 (пет) екземпляра на хартиен 

носител и отделно на електронен носител

-  Техническо обследване по част Електро, ВиК и Пожарна безопасност -5 (пет) 

екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител
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2.4. Регистриране на техническите паспорти на административните сгради по 

обособените позиции.

3. Обследване и изготвяне на доклад за енергийна ефективност с цел доказване на 

постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки от доклад за ЕЕ (за

позиции 6 и 7).

При изпълнението следва да се извърши: обследване за енергийна ефективност съгласно 

разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, изд. от МЕ 

и МРРБ (ДВ, бр. 10 от 05.02.2016 год.). Оценката за постигнати енергийни спестявания 

в сградите от предмета на поръчката има за цел да удостовери количеството спестена 

енергия в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки в сградата.

-  докладът следва да съдържа оценката на количеството спестена енергия в сградата в 

резултат на изпълнението на енергоспестяващите мерки, предписани с предходното 

обследване, прието за базово /чл.13, ал.З/;

-  да се извърши проверка за съответствие на постигнатия клас на енергопотребление 

след изпълнението на пакета от мерки, чийто енергоспестяващ ефект е обект на 

оценяване /чл. 26, ал.1/.

4. Обследване и изготвяне на доклад с актуализиране на доклад за енергийна 

ефективност от който са изпълнени част от мерки (за обособена позиция 8)

4.1. При изпълнението следва да се извърши: Обследване за енергийна ефективност 

сертифициране на сградата, предмет на поръчката, по реда на Закона за енергийната 

ефективност/ЗЕЕ/. Оценката за постигнати енергийни спестявания в сградата за 

изпълнена единична мярка, чийто ефект от прилагането й не е оценен с обследване.

4.2. Въз основа на обследването да се издаде енергиен сертификат на сградата, в който 

се определя актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните 

характеристики и скалата на класовете на енергопотребление в съответствие с 

изискванията на чл. 37 от ЗЕЕ.

5. Етапите на енергийното обследване по т. 3 и т. 4 (относими към обособени позиции

6. 7 и 8) включват:

-  Подготвителен етап - оглед на сградата; събиране и обработка на първична 

информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за предходен 

период от време, но не по-малко от три календарни години, предхождащи 

обследването.
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-  Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата - анализ на 

съществуващото състояние и енергопотреблението; изготвяне на енергийни баланси, 

определяне базовата линия на енергопотребление; огледи и измервания за събиране 

на подробна информация за енергопреобразувагците процеси и системи; обработка и 

детайлен анализ на данните от приложение №3 от Наредба № Е-РД-04-1 от 

22.01.2016гпо чл.31, ал.4 ЗЕЕ; анализ на съществуващата система за управление на 

енергопотреблението; изчисляване на енергийните характеристики на сградата и 

определяне на потенциала за тяхното подобряване; анализ на възможностите за 

оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и определяне на дела на 

възобновяемата енергия в общия енергиен баланс на сградата; изготвяне на списък от 

мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на енергийната ефективност

-  Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време 

на който се извършват дейностите - изготвяне на списък от мерки с оценен 

енергоспестяващ ефект за повишаване на енергийната ефективност; остойностяване 

на мерките, изчисляване годишния размер на енергопотреблението, подреждане по 

показател ’’срок на откупуване”; формиране пакети от мерки, определяне на годишния 

размер на енергоспестяването за всеки пакет с отчитане на взаимното влияние на 

отделните мерки в пакета , технико-икономическа оценка на всеки от пакетите от 

мерки, определяне на класа на енергопотребление, в т.ч. инвестициите за неговото 

изпълнение; анализ и оценка на количеството спестени емисии С 02 в резултат на 

разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност -  оценката се 

извършва по потребена енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с 

енергоспестяващи мерки; сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и 

определяне на икономически целесъобразния пакет от с енергоспестяващи мерки за 

достигане на нормативно определения минимален клас на енергопотребление по 

скалата на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към 

която сградата принадлежи по предназначение; избор на пакет от енергоспестяващи 

мерки, съгласувани с Възложителя, въз основа на който ще бъде издаден 

сертификатът за енергийните характеристики на сградата

-  Заключителен етап - изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от 

енергийното обследване; издаване сертификат за енергийните характеристики на 

сградата и представянето им на Възложителя

6. Докладът за енергийното обследване трябва да съдържа:
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-  Обща информация за историята на сградата и собствеността, местоположение и адрес, 

лице отговорно за възлагане на обследването, длъжност и данни за контакт

-  Подробно описание на сградата, включително режим на обитаване, брой обитатели, 

конструкция , енергоснабдяване, информация за извършени ремонти

-  Анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи

-  Анализ и оценка на състоянието на системите за производство, пренос, разпределение 

и потребление на енергия

-  Енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните 

енергоносители

-  Сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните

-  Оценка на специфичните възможности за намаляване разхода на енергия

-  Подробно описание с технико-икономически анализ на енергоспестяващите мерки за 

повишаване на енергийната ефективност

-  Клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на интегрирания 

енергиен показател ’’специфичен годишен разход на първична енергия” в KWh/m2 в 

резултат от прилагането на всеки предложен пакет от енергоспестяващите мерки

-  Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на 

разработените пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата

7. Резюмето към доклада следва да бъде изготвено съгласно регламентиран образец- 

Приложение №2 на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

8. Сертификатът за енергийни характеристики на сградата следва да се оформи 

съгласно регламентиран образец -  Приложение №1 на Наредба № Е-РД-04-1 от 

22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради.

9. Ред за предоставяне и приемане на документите от обследването: лицето по чл. 43,

ал. 1 или 2 от ЗЕЕ, извършило обследването за енергийна ефективност, представя на 

Възложителя:

-  Доклад за резултатите от обследването на български език на хартиен носител -  в 

папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра и електронна версия на магнитен 

/оптичен / носител
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-  Резюме за резултатите от обследването за енергийна ефективност на хартиен и 

магнитен /оптичен / носител

-  Сертификат за енергийни характеристики - в оригинал на хартиен и магнитен 

/оптичен / носител

-  Оригинал на протокол за потвърдени количества спестена енергия в сградата -  на 

хартиен носител и на електронен носител във формат .xls

-  Оригинална декларация за липса на обстоятелства по чл. 43, ал. 4 и 6 ЗЕЕ.

9. Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като съставя 

приемо-предавателен протокол, ако са изпълнени изискванията по техническата 

спецификация.

9.1. В случаите, когато Възложителят установи, че представеният краен продукт не 

отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има 

неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за корекции и допълнения, 

които Изпълнителят следва да извърши в срок от 5 /пет/ работни дни.

VI. УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

1. Документация за участие

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие 

на адреса на профила на купувача на СО -  район „Оборище”, посочен в обявата за 

обществената поръчка.

2. Разяснения:

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

обществената поръчка в срок до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. 

Възложителят предоставя писмени разяснения в профила на купувача най-късно на 

следващия работен ден от получаване на искането.

3. Изисквания към участниците

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени 

в ЗОП, ППЗОП и посочените в настоящата обява изисквания на Възложителя. 

Участниците следва да представят оферта/и, изготвена/и при условията на ЗОП, 

Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата обява, публикувани в профила 

на купувача на интернет страницата на Възложителя.

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко
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друго образувание, което има право да изпълнява строителство според 

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:

-  определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка;

-  уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство.

-  правата и задълженията на участниците в обединението;

-  разпределението на отговорността между членовете на обединението, които да 

гарантират, че: 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; 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;

-  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

-  в споразумението за обединение участниците в обединението трябва да определя (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.

-  не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 

офертата.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в
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която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при 

възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, 

Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за 

извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата 

обществена поръчка;

Лице, което участва в обединение -  участник в поръчката, не може да представя 

самостоятелна оферта.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно 

да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен.

4. Лично състояние на участниците

В обществената поръчка не може да участва участник, който:

-  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;

-  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;

-  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;

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

-  е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор; не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор; е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.
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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 

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

Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, 

което може самостоятелно да го представлява (когато участникът се представлява от 

повече от едно лице)

За доказване на горните обстоятелства се попълват Декларации Образец №  2 (от 

името на лицата, които представляват участника) и Образец №  3.

Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има 

право да представи доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, че е предприел 

мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване

За доказване на тези обстоятелства, участникът представя съответните документи, 

описани в чл. 58 от ЗОП.

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).

В обществената поръчка не може да участва участник, който е регистриран в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно разпоредбата на чл. 3, т.8 от 

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

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

действителни собственици. Участниците следва да попълнят Образец 17.

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).

5. Икономическо и финансово състояние

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следното изискване за икономическо и 

финансово състояние:
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5.1. Да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 и 

ал. 2 от ЗУТ.

5.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците 

представят копие от застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 и 

ал.2 от ЗУТ.

6. Изисквания за технически възможности и квалификация

Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически 

възможности и квалификация:

6.1. Да има опит в извършването на консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ от изготвяне 

обследвания с оценка на техническите характеристики и технически паспорти за 

последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на 

офертите както следва: Да е изготвил обследвания за не по-малко от два обекта с оценка 

на техническите характеристики и технически паспорти.

6.2. Участниците трябва да притежават:

-  Валидно Удостоверение съгласно чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантски 

услуги по чл. 166 от ЗУТ, като в екипа си следва да включва лицата, посочени в 

чл.176в, ал. 2 от ЗУТ или проектантски колектив от различни специалности с пълна 

проектантска правоспособност включително лицата по чл. 176в, ал. 3 от ЗУТ.

-  Валидно Удостоверение за вписване в публичния регистър на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие, съгласно чл.44, ал.1 от ЗЕЕ.

6.2.1. Задължителен минимален състав на екипа от физически лица, чрез които 

консултантът упражнява дейност обследване и съставяне на технически паспорти на 

съществуващи строежи, по специалности:

-  архитектура - минимум 1 архитект;

-  топлотехника (отопление, вентилация и климатизация) -  минимум 1 инженер;

-  специалности, въз основа на които се придобива квалификация електроинженер-1;

-  водоснабдяване и канализация - 1

-  пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация 

в областта на противопожарните строително-технически норми-1;

6.3. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят 

следните документи:
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-  За доказване на опита за извършването на Консултантска услуга по чл. 166 от Закона 

за устройство на територията /ЗУТ/ за изготвяне на технически паспорти през 

последните 3 години, да е изпълнил поне две услуги за обследване с оценка на 

техническите характеристики и технически паспорти изпълнени през последните 3 

години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на оферти. За 

посочените в списъка услуги да се приложат доказателства за извършената услуга 

най-малко две референции от Възложителите за добро изпълнение или копия на 

приемо-предавателни протоколи за резултатите от обследването, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците).

6.4. За доказване на изпълнението се представя:

-  копие на валидно удостоверение съгласно чл. 167 от ЗУТ за извършване на 

консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ, включително списък на лицата посочени в 

чл.176в, ал. 2 от ЗУТ или съответно; списък, съгласно Образец № 9 на целия 

проектантски колектив от различни специалности с пълна проектантска 

правоспособност, включително лицата по чл.176в, ал. 3 от ЗУТ с приложени копия на 

дипломи и на документи, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност на 

проектантския колектив

-  да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за 

изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова/осигурителна книжка, 

декларация за съгласие и др.). Когато Участникът няма сключен договор с член на 

екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, 

че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и 

изискванията за изпълнение на поръчката-Образец № 9а.

-  Копие на валидно удостоверение за вписване в публичния регистър на АУЕР, 

съгласно чл.44, ал.1 от ЗЕЕ.

-  За доказване на правоспособните лица, участващи в екипа от физически лица, чрез 

които участникът упражнява консултантска дейност по обследване и изготвяне на 

технически паспорти представя: списък, съгласно Образец № 9 на правоспособните 

физически лица, включително лицата по чл.176в, ал. 2 от ЗУТ чрез които 

консултантът упражнява дейностите по обследване и изготвяне на технически 

паспорти, съдържащ името и специалността на всеки член от екипа. Прилагат се копия 

на дипломи за професионална квалификация. За всеки член от екипа, който не е
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включен в основния или разширен списък от специалисти, да се приложи 

доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на 

обществената поръчка(копие от трудова /осигурителна книжка, декларация за 

съгласие и др.) Когато участникът няма сключен договор с член на екипа, 

задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е 

съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията 

за изпълнение на поръчката - Образец № 9а.

Прилагат се Удостоверения за технически контрол по част „конструктивна” на лицата, 

които изготвят конструктивно обследване на строежите и удостоверения за пълна 

проектантска правоспособност на лицата от различни специалности за оценка на 

останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1-3 от Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране.

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.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях 

да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случай, че участниците възнамеряват да ползват подизпълнители, следва да 

посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. 

За доказване на това обстоятелство се попълва Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП 

за подизпълнители Образец № 4 (попълва се от участника). 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 основанията за 

отстраняване от процедурата. За доказване на горните обстоятелства

Подизпълнителите попълват Декларации Образец № 5, както и декларации Образец 

№ 2 и Образец №  3. След сключване на договора и най-късно преди започване на 

изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт 

и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят
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уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в 

съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки, Правилника 

за прилагането му (ППЗОП) и настоящата документация.

2. При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. Ценовото предложение не трябва да надвишава 

максималната стойност на поръчката, както и на посочената стойност на обособената 

позиция.

3. Всеки участник има право да представи само една оферта, която може да е по повече 

от една обособена позиция.

4. Офертата и документите към нея трябва да бъдат представени на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с 

превод на български език.

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

задължителни за участниците.

6. Офертата и всички документи и приложения, 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.

7. Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му 

представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците.

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

допълни или да оттегли офертата си.

9. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, бул. Мадрид № 1, до 

17.00 часа на 17. 10.2016г.

-  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
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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.

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

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

разписка или чрез куриерска служба.

11. Върху плика участникът записва предмета на обществената поръчка, наименованието 

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

лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

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.

13. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) 

календарни дни, през което време участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти.

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

В запечатания непрозрачен плик се представя офертата, която трябва да съдържа 

следните документи:

1. Списък на документите в офертата;

2. Копие на документ, доказващ създаване на обединението - (ако е приложимо);

3. Административни сведения за участника -  Образец № 1;

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП -  Образец № 2;

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -  Образец № 3;

6. Заверено копие от застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 и 

ал.2 от ЗУТ.

7. Декларация за използване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 4;

8. Декларация от подизпълнител - Образец № 5;

9. Декларация за срок на валидност на офертата - Образец № 6;

10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор/и -  Образец №7;

еД »« v
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11. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към Участника, съгласно 

точка 6. от настоящите указания за настоящата поръчка (включително попълнен 

Образец № 9 -оригинал);

12. Оригинална декларация за липса на обстоятелства по чл.43,ал.4 и 6 ЗЕЕ

13. Техническо предложение - Образец № 10;

14. Ценово предложение -  Образец № 11; при участие за повече от една обособена 

позиция се представят съответния брой ценови предложения Образец №11;

15. Проект на договор -  Образец № 15.1, 15.2 и 15.3, подписан и подпечатан. При 

участие за повече от една обособена позиция се представят съответния брой образци.

16. 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 лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

17. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, 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 № 12;

18. Декларация за посещение на обект - Образец № 13;

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. Документи на чужд език следва да бъдат 

представени в превод на български език.

Техническото и ценово предложение се подписват само от лица, които имат право да 

представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си 

функции.

IX. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Комисията класира допуснатите оферти при критерий за оценка „най-ниска цена”, като 

на първо място се класира участникът направил предложение, което отговаря на
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изискванията на Възложителя и е предложил най-ниска цена, а останалите в низходящ 

ред, за съответната обособена позиция.

X. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от 

специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия .

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в 

един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

XI. ДОГОВОР

1. Сключване на договор

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

дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. В договора са включени всички 

предложения от офертата на класирания на първо място участник.

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, 

представя следните документи:

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

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

седалището на участника;

-  Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на 

договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми: паричната сума следва 

да бъде предварително преведена по следната банкова сметка на СО -  район 

„Оборище“, IB AN: BG 40 SOMB 9130 33 2630 5401, BIC код: SOMB BGSF, Общинска 

банка АД. 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; Гаранцията може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, 

избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е
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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.

-  Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение 

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

-  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.

-  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.

-  Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник 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

-  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.

-  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 11 от ЗОП.
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Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение.

XII. 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, като съобщението, се подписва 

с електронен подпис или пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, или по факс.

XIII. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, ППЗОП.

Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

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

труд, които са в сила в РБ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задължения, свързани с данъците и осигуровките -  Национална агенция по 

приходите; информационен телефон на НАП -  0700 18 700; интернет адрес- 

www.nap.bg

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на 

труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443; 

интернет адрес: www.mlsp.government.bg/

XVI. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
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