
1 
 

 

 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
2140 Ботевград,  пл.”Освобождение” 13, тел:(0723) 66608, факс:(0723) 66635, 

 e-mail: obshtina@botevgrad.org; www.botevgrad.bg 

                               

 

 

                        ОДОБРЯВАМ:  (п) 

                                                        БОРИС БОРИСОВ 

                                                                           зам. кмет на Община Ботевград,  

                                           съгласно Заповед №ОА-193 от 05.05.2016г. 

 
 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 

ЗА ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНО АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ 

ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА  

И ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ХОТЕЛ И 

ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА КЪМ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА  

СПОРТНА ЗАЛА “АРЕНА БОТЕВГРАД” 

ГР. БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

  

              2016г. 



2 
 

 

 

1. Възложител на конкурса. 

Община Ботевград, представлявана от Кмета на Общината Иван Александров Гавалюгов 

организира и провежда конкурсната процедура по реда, определен със Закона за 

обществените поръчки, Правилника за приложение на ЗОП и Наредбата за провеждане на 

конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране. 

 

2. Вид на конкурса. 

В съответствие с разпоредбите на чл.18, ал.8, чл. 80 от ЗОП, чл. 82 и сл. от ППЗОП  и чл. 5, 

т.2; чл.6, ал.1, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране (НПКУПИП), конкурсът: 

- се организира като част от процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга 

(изработване на бъдещи работен инвестиционни проекти); 

- се провежда за придобиване на проект в прединвестиционна фаза – основа за 

изработка на бъдещите проекти; 

- е открит – всички заинтересовани могат да представят проекти; 

- е едноетапен по смисъла на НПКУПИП; 

- резултатите от оценяването се оповестяват на публично заседание съгласно чл.91, ал.3 

ППЗОП. 

 

3. Цел на конкурса 

Община Ботевград цели да придобие посредством провеждния конкурс  идеен проект, който 

съдържа идея за най-доброто обемно-пространствено решение и качествен идеен проект за 

хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” в 

рамките на зададените параметри от Общината. Общината счита, че е необходимо да осигури 

предварителен избор на идея в съответствие с изискванията поставени в настоящия конкурс, 

която да послужи за основа и която щ е съдържа изисквания към обема (обхвата) и 

съдържанието на бъдещия работен инвестиционен проект, като осигури и съответното 

естетическо решение при предвидения разход на публични средства по отношение на 

бъдещото проектиране и стойност на строежа.  

Целта на конкурса е избор на изпълнител по реда на чл.79, ал.1, т. 9 от ЗОП изработка на 

работен инвестиционен проект на базата на резултата от класирането на проектите. С 

авторите на премираният проект ще се сключи договор за възлагане на обществена поръчка 

чрез договаряне без обявление за изработване на работен инвестиционен проект (редът е 

описан по-подробно в т.6 от настоящата конкурсна документация). 

4. Предмет на конкурса 

Предмет на настоящата конкурсна документация е изработването на прединвестиционно 

проучване в обхвата по чл. 9, т.1 и т.7 от Наредба  № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти,  и обемно-устройствено проучване в обхват, 
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съгласно чл.11, ал.1, т.3, т.4 и 5, и ал.2  от Наредба  № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, съответно решение за публични пространства, 

както и  изработване на задание за проектиране и идеен проект за хотел и тренировъчна зала 

към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” в имоти, публична общинска 

собственост, съставляващи УПИ І – Градски парк, кв. 80 (Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатори 05815.305.83, ПИ 05815.305.1117 и ПИ 05815.305.84 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр. Ботевград), УПИ І - За многофункционална спортна зала и 

озеленяване, кв. 249 (ПИ с идентификатор 05815.305.493), УПИ І - За обществено 

обслужваща дейност и озеленяване, кв. 251 (ПИ с идентификатор 05815.305.495) и 

прилежащи улици по действащия регулационен план на гр. Ботевград). 

5. Обект на конкурса  

Участниците следва да представят проектите във фаза в обхвата по чл. 9, т.1 и т.7 от Наредба  

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

устройствено проучване в обхват, съгласно чл.11, ал.1, т.3, т.4 и 5, и ал.2  от Наредба  № 4 от 

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, на  цитираните 

урегулирани поземлени имоти, УПИ І – Градски парк, кв. 80 (Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатори 05815.305.83, ПИ 05815.305.1117 и ПИ 05815.305.84 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр. Ботевград), УПИ І - За многофункционална спортна зала и 

озеленяване, кв. 249 (ПИ с идентификатор 05815.305.493), УПИ І - За обществено 

обслужваща дейност и озеленяване, кв. 251 (ПИ с идентификатор 05815.305.495) и 

прилежащи улици по действащия регулационен план на гр. Ботевград). 

При необходимост община Ботевград ще предостави техническа информация във връзка с 

предмета на конкурса. 

6. Награди и авторски права  

6.1. С класираният на първо място участник се сключва договор по реда на чл.79, ал.1, т.9 

ЗОП (процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление) за 

изпълнение на услуга – изработка на работен инвестиционен проект за хотел и тренировъчна 

зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” и изграждане, възстановяване 

и обновяване на прилежащите на съответната зона публични пространства.  

 

6.2. Като компенсация за разходи по изготвянето на конкурсния проект се присъждат 

награди на премираните участници. На класираните на първо, второ и трето място се 

присъждат награди като компенсация за разходите по изготвянето на конкурсния проект, 

съответно – 1500 лв., 1000 лв.и 500 лв.  

 

6.3. Възложителят определя максимална стойност за изработка на бъдещия работен проект, 

над която страните по възлагане на обществената поръчка нямат право да се споразумяват, 

но определеният за Изпълнител има право да предложи извършването на услугата за по-

ниска цена от максималната. Общата максимална стойност на проектантските услуги за 

изготвянето и за извършване на всички необходими съгласувателни процедури във фазата на 

проектиране на бъдещия работен инвестиционен проект е 180 000 лв. без ДДС., съставляващ 

размер на  прогнозна стойност на обществената поръчката за възлагане на услугата по реда 

на чл. 79, ал.1, т.9 ЗОП).   

 

6.4. Въз основа на изискването на чл. 33, ал.2 ППЗОП участниците са длъжни да посочат и 

проектната стойност на строежа, която се явява показател за оценка на конкурсните проекти.  
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6.5. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада на избраното жури възложителят издава 

решение за класирането на участниците в конкурса съгласно доклада на журито, както и за 

наградите. 

По отношение на договарянето се прилагат правилата на чл.79, ал.1 т.9 ЗОП и глава Х от 

ППЗОП за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка за услугата изработка 

на инвестиционен проект (фаза работен проект) за хотел и тренировъчна зала към 

Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” и изграждане, възстановяване и 

обновяване на прилежащите на съответната зона публични пространства, като се изпращат 

покани до класираните на първите три места участници, или при липса на три класирани 

проекта – до съответните класирани участници до второ място.  

6.6. С участието си в настоящия конкурс, участниците изрично се съгласяват, че Община 

Ботевград придобива прехвърлимите имуществени авторски права върху наградените 

проекти, и може да ги запази и използва при спазване на изискванията на закона. Община 

Ботевград се задължава да върне проектите на всички некласирани или непремирани 

участници. 

7. Изисквания към участниците  

 

7.1. Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/ или 

юридически лица или техни обединения. Възложителят не изисква обединенията да имат 

определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Участник не може да 

бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на 

неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат 

право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в 

която са установени. 

 

7.2. Всяко лице, което участва в конкурс за проект, има право да представи само един проект. 

 

7.3. В конкурс за проект едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 

 

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

кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или проект. 

 

7.5. Не се допуска до участие участник, който не отговаря на законовите изисквания или на 

някое от условията на възложителя в тази документация 

 

7.6.  Възложителят не приема за участие в процедурата и връща заявление за участие, което 

е: 

 

 представено в незапечатани или прозрачни опаковки, съгласно изискванията на 

чл.89, ал.2 и чл. 89, ал.3 ППЗОП; 

 представена в опаковки с нарушена цялост, съгласно изискванията на чл.89, ал.2 и 

чл. 89, ал.3 ППЗОП; 

 Съдържа конкурсни проекти  обозначени с идентификационни данни за участника 

или данни, от които може да се извлече информация за участника.; 

 

 представено след изтичане на крайния срок за получаване 
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7.7. Възложителят отстранява от участие в  конкурса участник, когато: 

 

    7.7.1.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; 

 

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

аналогично на тези по т. 7.7.1, в друга държава членка или трета страна; 

 

7.7.3. 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; 

 

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

 

7.7.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание,; 

б) не е предоставил изискваща се информация,; 

 

7.7.6. 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 е установен; 

 

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

 

*** "Конфликт на интереси" по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки: е налице, когато възложителят, негови служители или 

наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането 

на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

 

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

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в 

подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен; 

7.7.9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

7.7.10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

7.7.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка 

или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни 
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санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 

50 на сто от стойността или обема на договора; 

7.7.12. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 

информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата. 

 

При подаване на заявлението за участие участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване по т. 7.7.1.-7.7.12. чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато изискванията по т. 7.7.1, т.7.7.2, т. 7.7.7 и т.7.7.12  се 

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по т. 7.7.1, т.7.7.2, т. 7.7.7 и т.7.7.12 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

 

Участниците са длъжни в процеса провеждане на процедурата да уведомяват писмено 

Възложителя за всички обстоятелства по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочените  от 

възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП. в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

Забележка: Основанията по т. 7.7.1, т.7.7.2, т. 7.7.7 и т.7.7.12 се отнасят за: 

1. лицата, които представляват участника; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

3.  други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорни органи. 
 

Лицата по т.1. и т. 2 са както следва: 

а) при събирателно дружество –  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;  

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност –  лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 147, ал. 1 

от Търговския закон;  

г) при акционерно дружество –  лицата  по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции –  лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 4 от 

Търговския закон;  

е) при едноличен търговец –  физическото лице-търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

з) в случаите по б. «а» - б. «ж» – и  прокуристите, когато има такива; когато лицето има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

 

От участие в процедурата се отстранява участник, когато Възложителят установи наличие на 

описаните в т. 7.7. от настоящия раздел обстоятелства, възникнали преди или по време на 

процедурата. Изискванията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от 

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

за отстраняване. 
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Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т.7.7.1 и 

т.7.7.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т.7.7..5, буква "а" и т. 7.7.6. и т. 

7.7.9. – 7.7.12, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

 

В случай на отстраняване по т.7.7.1. – 7.7.12 възложителят трябва да осигури доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

 

Възложителят може да не отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените 

основания по т.7.7.1. – 7.7.12, ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП 

доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за 

да се гарантира неговата надежност. 

 

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

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

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

предвидената в чл. 56, ал. 1 ЗОП възможност за доказване на предприети мерки за 

надежност, за времето, определено с присъдата или акта. 

 

7.7.13. Възложителят отстранява от участие в конкурса участник при който е 

заложена  стойност за изработване на работен инвестиционен проект 

надхвърляща прогнозна стойност за възлагане на обществената поръчката 

изработване на работен инвестиционен проект, определена от Възложителя в 

размер от 180 000 лв. без ДДС  

 

7.8. В случай, че 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, съдържащ 

информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП. 

 

 

7.9. В случай, че участник е обединение/консорциум, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на 

описаните по - горе в т. 7.7. от настоящия раздел изисквания по ЗОП.Участникът – 

Обединение от физически и/или юридически лица се отстранява от участие, когато за 

член на обединението е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП и същите са възникнали преди или по време на процедурата. При подаване на 

заявление за участие участникът - обединение, което не е юридическо лице декларира 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП чрез представяне на 

ЕЕДОП за всеки един от участниците в обединението.  

 

Когато участникът е обединение, което не е персонифицирано, участниците в обединението  

сключват споразумение (договор). Участникът – обединение, което не е юридическо лице 

представя копие на договора за обединение.  

 

Договорът/ Споразумението за създаване на обединение трябва да  съдържа следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

а/. правата и задълженията на участниците в обединението; 

б/. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в/. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението – в рамките на настоящият 

конкурс и в случай на сключване на договор за  последващата фаза на проектиране. 
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8.Указания за подготовка на заявленията за участие.  

  

Всяко заявление за участие включва:  

 

1. Конкурсният проект – необозначен без идентифициращи участника данни;  

 

Конкурсният проект следва да е изработен на български език при ползване на общоприетите 

метрични мерки. Графичната част следва да съдържа необходимите съобразно българското 

законодателство проекти и  скици, както и 3Д визуализация, или еквивалент. 

 

Конкурсният проект следва да съдържа обяснителна записка, както и текстова част 

представляваща план за изпълнение на последващи дейности по изготвяне на работен проект 

въз основа на предложението, както и да съдържа стойност на строителството, осъществено 

въз основа на идейния проект.  

 

В случай че конкурсния проект, или обяснителната записка и планът за изпълнение на 

последващи дейности към него – в неговата графична или текстова част, съдържа 

идентифициращи участника данни, участникът ще бъде отстранен.  

 

2. Документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП,  съгласно изискванията на Възложителя в 

настоящата конкурсна документация, както  следва: 
 

2.1. Заявление за участие – по образец (приложение 1) Заявлението за участие следва да 

задължително да съдържа данните за лицата, разработили проекта и тяхната 

професионална компетентност. 

В заявлението за участие, участниците са длъжни да посочат имената на авторите на идейния 

проект и тяхната квалификация, както и да декларират, че са уредили авторските права по 

начин, който им позволява последващо участие в процедура за възлагане на изработването 

на технически/ работен проект. При липса на декларация за уредени авторски права и/ или 

непосочване на авторите на идейния проект, участниците се отстраняват от участие и 

конкурсния им проект не се оценява и разглежда.  

2.2.Информация относно личното състояние, включващо: 

а) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 2 (в 

оригинал). 

В ЕЕДОП участникът декларира липсата на основанията за отстраняване. В него се 

предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация.  
 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част 

от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата 
 

В случай, че участникът е обединение, Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) се представя за всеки един от участниците в състава на обединението. 
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В случаите по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП 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. 

 

Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и 

неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В 

тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация по образец, 

с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

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

(Приложение 3) (в оригинал) (ако е приложимо). 

 

Участниците са длъжни да попълнят част ІІ, раздел А, раздел Б, раздел В и раздел Г,  

 

Участниците са длъжни да попълнят част ІІІ, раздели А, Б и В, както и раздел Г.  

 

Важно!  При попълване на Раздел Г, част ІІІ, участникът следва да има предвид че се 

прилагат специфични национални основания за изключване, описани по- долу и участникът 

следва да декларира обстоятелствата свързани с неговия статут по повод и при 

приложимостта на тези основания, предвидени в Българското законодателство. От участие в 

настоящата процедура се отстранява участникът за който са налице специфичните 

национални основания за изключване.  

 

Специфични национални основания за изключване са следните:  

  А. Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени 

поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал.5 ЗОП в 

случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност.  

Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, 

съгласно чл.101, ал.11 ЗОП .  

В. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4  от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

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

от участник/подизпълнителне, като:  

- не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим,  

В случай че е регистриран  или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, участникът следва да  попада в изключението на чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

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

действителни собственици. При приложимост на последната хипотеза, участникът следва да 

посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и да  

посочи вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици при попълването на Раздел Г, част ІІІ. 

 (Заб. Съгласно чл. 4 от  Закона за икономическите и финансовите отношения с 

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

тях лица и техните действителни собственици, описаните хипотези при които не се 

прилага забраната на чл. 3 от закона са следните:  
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1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или 

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

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и 

за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност 

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

търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни 

международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити 

по реда на съответния специален закон; 

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

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни 

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

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

икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 

6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – 

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

Европейското икономическо пространство; 

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим , е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици – физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

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

лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на 

Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 

сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени 

поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага споразумението; 

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

лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 

2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии 

към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 

2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по 

чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението; 

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

лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно 

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

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

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

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

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 

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

на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически 

лица, са вписани в регистъра по чл. 6.) 

 

Участниците са длъжни да подпишат документа, като съобразят декларациите 

инкорпорирани в него, както и че при предоставяне на неверни данни носят наказателна 

отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България  
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В случай, че участник, подизпълнител или трето лице, чийто капацитет ще се използва, 

желае да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за 

обществена поръчка, до който е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път, 

попълва декларация по Образец 3 към настоящата процедура. 

 

 

б) Договор за създаване на обединение в съответствие с изискванията на чл.37, ал.4 ППЗДОП 

и изискванията на Възложителя (заверено копие).  

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

от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаване на офертата той е 

предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП тези мерки се описват в ЕЕДОП 

и се представят доказателства.Тези доказателства, следва да са свързани с доказване на 

предвидените в чл. 56 ЗОП обстоятелства, а именно, че участникът :  

 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените 

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

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

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 

нарушение; 

 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

работен, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят 

нови престъпления или нарушения. 
 

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

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за 

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

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

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

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

обезщетение; 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 

В случай, че представя доказателства за предприети мерки за надеждност, участникът следва 

да представи декларация по образец, по силата на която да декларира че за него не са налице 

обстоятелствата по чл. 56, ал. 5 ЗОП - Приложение № 4  (в оригинал) ако е приложимо. 
 

 

 

г)  Декларации по чл.8, ал.1,НПКУПИП и чл.91, ал.3 ППЗОП- приложение № 5 (в оригинал); 

д) Декларация по чл.23, т.3 НПКУПИП приложение № 6 (в оригинал); 

е) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника или лицето, което представлява участниците в обединението, 

съгласно договора за създаване на обединението  – нотариално заверено (в оригинал); 

е) Списък на представени документи  

 

9. Официален език и метрична система. 

9.1. Конкурсната документация и нейните приложения са изготвени на български език и се 

публикуват в Профила на купувача на интернет сайта на Община Ботевград, 

http://botevgrad.bg). 

9.2. Журирането ще се извърши на български език. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116944
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116945
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10. Формат и начин на представяне на проектните предложения 

10.1. Конкурсният проект и Заявлението за участие и документите към него от участника, 

или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – Община 

Ботевград: пл. Освобождение, №13, п.к.2140 град Ботевград. 

10.2. Документите (Конкурсният проект и Заявлението за участие и документите към него) се 

представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. наименованието на участника, включително на участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. наименованието на конкурса. 

10.3. В опаковката по 10.2. заявлението за участие и документите към него (документите 

описани в т.8.2.)  се обособяват в отделен непрозрачен плик,  върху който се посочват данни 

за участника.  

10.4. При получаване на заявлението за участие върху опаковката по т. 10.2. се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава 

документ. 

 

10.5. Не се приемат заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния 

срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато 

към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за 

участие лицата от списъка се завеждат в регистъра по ал. 1. В тези случаи не се допуска 

приемане на заявления за участие от лица, които не са включени в списъка. 
 

10.6. Пликът по т.10.3. заедно със съответсващите му проектни материали по т.10.1. се 

опаковат в обща опаковка – опаковката по т.10.2. 

11. Въпроси и отговори 

11.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения във връзка с конкурсната 

документация до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие 

11.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но 

не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие. В разясненията не 

се посочва лицето, направило запитването. 

11.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока пот.11. 1. 

11.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

12. Процедура по провеждане на конкурса. Предварителни действия. Осигуряване на 

анонимността.  

12.1.След изтичане на срока за получаване на конкурсните проекти възложителят определя 

длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността 
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на проектите преди тяхното разглеждане от журито. Длъжностни лица, извършващи 

предварителни действия са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни 

във връзка с възложената им дейност, за което представят писмени декларации. Длъжностни 

лица, извършващи предварителни действия декларират че:  

- нямат материален интерес от възлагането на проекта на определен участник; 

- не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване 

конфликт на интереси и Търговския закон с участник в процедурата; 

- нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси от избора на премиран участник; 

12.2. Длъжностните лица отварят опаковките по т.10.2 и по т.10.3. и проверяват за спазване 

на изискванията по чл. 89, ал. 3 ППЗОП и изискванията на Възложителя, както и за 

състоянието на конкурсните проекти. Когато за някои от проектите се установи, че са във 

вид, който позволява да се наруши анонимността им, длъжностните лица ги предават на 

възложителя, придружени с доклад, в който описват констатираните несъответствия, и 

предлагат проектите да не се допускат до участие в процедурата. 

12.3. За всеки конкурсен проект се присъжда отделен номер, който се поставя върху всички 

материали в опаковката по  т.10.2. и върху плика по т.10.3, когато той не съдържа данни за 

участника. Длъжностните лица съставят списък на номерата и на съответстващите им имена 

на участниците. Списъкът се поставя в непрозрачен плик и се запечатва. 

12.4. Материалите по т.12.3. се предават на журито. 

 

13. Жури  

 

13.1. За разглеждане и оценяване на конкурсните проекти, Възложителят назначава жури със 

своя Заповед, като ще определи поименно назначеното  жури в срока по чл. 86 ППЗОП. 

Със своята заповед, Възложителят ще определи  сроковете за извършване на работата и 

място на съхранение на документите, свързани с конкурса за проект, до приключване на 

работата на журито  
 

13.2. Членовете на журито са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във 

връзка със своята работа, за което представят писмени декларации, както и за липсата на 

обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение второ от ЗОП. 

  

13.3. Всеки заинтересован от участие в конкурса за проект може да подава до възложителя 

писмено мотивирано възражение срещу номиниран член на журито и срещу резервен 

член, с когото е в отношения, които пораждат конфликт на интереси, в 3-дневен срок от 

от обявяване на номинираните лица.  

 

13.4. Когато възраженията са подадени в срок и са основателни, в 3-дневен срок 

възложителят заменя съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен 

член. Окончателният поименен състав на журито и на резервните членове се обявява най-

късно до крайния срок за получаване на конкурсните проекти.Възложителят оповестява 

действията във връзка с подадени възражения и замяна на член на журито чрез профила 

на купувача. 
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13.5. Заседанията на журито се протоколират, а след приключване на работата му се изготвя 

доклад, който се предава на възложителя заедно с цялата документация на конкурса. 

 

13.6. Когато е необходимо, журито предлага на възложителя да възлага експертизи, 

изготвени от външни лица – експерти. 

 

 

14. Действия по оценка и класиране  

 

14.1. Журито разглежда и оценява представените проекти на закрити заседания въз основа на 

критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса, и класира проектите, 

които отговарят на предварително обявените условия. При разглеждането и оценяването на 

проектите журито при необходимост отбелязва въпроси, които се нуждаят от изясняване във 

връзка с различни аспекти на проектите. 

 

14.2. На журито не могат да се дават указания във връзка с оценяване на проектите. Неговите 

решения относно оценките са независими и окончателни. 

 

14.3. Журито разглежда и класира проектите, за което съставя протокол.   

 

14.4.  Журито разглежда документите по чл. 39, ал. 2 на участниците, чиито проекти са 

класирани. При необходимост може да се изясняват и които се нуждаят от изясняване във 

връзка с различни аспекти на проектите или с участниците, за което съставя протокол.   

 

14.5. След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа: 

1. състава на журито, включително промените, настъпили в хода на неговата работа; 

2. номера и датата на заповедта за назначаване на журито, както и заповедите, с които се 

изменят сроковете за работата и състава му; 

3. участниците в конкурса; 

4. кратко описание на работния процес, включително действията, свързани с отваряне, 

разглеждане и оценяване на проектите; 

5. оценките на проектите и обосновките за решенията на журито; 

6. класираните проекти и участниците, предложени за награждаване; 

7. проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отговарят на предварително 

обявените условия, когато е приложимо; 

8. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо; 

9. мотивите за предложенията по т. 7 и 8; 

10. особените мнения на членовете на журито, когато има такива. 

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работата на журито, като 

протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др. 

 

14.6.  Резултатите от оценяването и класирането се обявяват на публично заседание, на което 

имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. На заседанието 

се отваря и пликът по чл. 90, ал. 5 ППЗОП и се съобщават имената на участниците, чиито 

проекти са класирани.Възложителят  обявява  в интернет страницата на конкурса и в 

профила на купувача на Интернет сайта си по подходящ начин и предварително датата, часа 

и мястото на извършване на действията по ал. 3. 
 

15. Критерии и методика за оценяване на конкурсните проекти  

 

15.1. Журито оценява проектите спрямо изискванията в техническото задание както и 

съобразно изготвената графична и текстова проектна документация.  

 

http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453831
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15.2. Методиката на оценка отбелязва степента на изпълнение и тежестта на заложените 

критерии.  

 

15.3. Оценката на журито се формира на база оценка за спазени  функционални изисквания и 

архитектурна стойност  и въз основа на проектната стойност на строежа, което ще се 

осъществи въз основа на конкурсния проект.   

15.3.1. На оценка подлежат само конкурсни проекти , които отговарят на изискванията на 

Възложителя.  Конкурсният проект се оценява по посочените по-долу задължителни 

компонента/ подпоказателя,: 

 

Критерии Максимално 

възможна оценка 

Подпоказател Брой точки за 

съответствие с 

подпоказател  

Критерий 1 (К1 )-

Съответствие с 

функционални 

изисквания.На 

оценяване подлежи 

представеното 

решение за 

функционалните 

възможности и 

работен решения по 

отношение 

поставените от 

възложителя цели и 

задачи 

Максимално 

възможна оценка 

35 т. 

 

  

  Представеният от 

участника проект 

покрива в най-

пълен обем 

изискванията на 

Възложителя за 

естетическите 

качества и начина 

на изграждане и 

убедителност на 

архитектурния и 

дизайнерски 

облик на 

градската среда 

35 

  Представеният от 

участника проект 

покрива в средна 

степен 

изискванията на 

Възложителя за 

естетическите 

качества и начина 

на изграждане и 

20 
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убедителност на 

архитектурния и 

дизайнерски 

облик на 

градската среда 

  Представеното от 

участника 

решение за 

функционалните 

възможности и 

варианти 

отговаря в 

недостатъчна 

степен на целите 

и задачите, 

поставени от 

Възложителя за 

обществените 

мероприятия в 

конкурсната 

програма 

5 

Критерий 2 (К2)- 

Обемно –

пространствени и 

художествени  

решения. При 

оценката на проекта 

по критерия се 

включват 

естетическите 

качества, начина на 

изграждане и 

убедителност на 

архитектурния и 

дизайнерски облик 

Максимално 

възможна оценка  35 

т. 

  

  Представеният от 

участника проект 

покрива в  най-

голяма степен 

изискванията на 

Възложителя за 

естетическите 

качества и начина 

на изграждане и 

убедителност на 

архитектурния и 

дизайнерски 

облик на 

градската среда 

35т 

  Представеният от 

участника проект 

покрива в средна 

степен 

изискванията на 

20 т. 
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Възложителя за 

естетическите 

качества и начина 

на изграждане и 

убедителност на 

архитектурния и 

дизайнерски 

облик на 

градската среда 

  Представеният от 

участника проект 

покрива в 

недостатъчна 

степен 

изискванията на 

Възложителя за 

естетическите 

качества и начина 

на изграждане и 

убедителност на 

архитектурния и 

дизайнерски 

облик на 

градската среда 

5 т. 

Критерий 3 ( К3) - 

Съвременност на 

архитектурно- 

строителните 

решения, 

съвременност 

на технологичните 

решения, качество и 

дълготрайност 

 

Максимално 

възможна оценка 15 

т.  

  

  Участникът е 

предложил 

прилагането на 3 

или повече 

съвременни 

архитектурно 

строителни 

решения 

15т. 

  Участникът е 

предложил 

прилагането  на 

две съвременни 

архитектурно 

строителни 

решения 

10 т 

  Участникът е 

предложил 

прилагането  на 

едно съвременно 

архитектурно 

5 т. 
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строителни 

решения 

Критерий 4 (К4) 

План за изпълнение 

на последващи 

дейности по 

изготвяне на работен 

проекти въз основа 

на предложението 

Оценява се  

реалистичността 

на план-програмата и 

нейната обвързаност 

с 

предвидения ресурс 

от експерти и 

изпълняваните от тях 

дейностите, 

необходими за 

постигане целите и 

задачите на 

възложителя 

15 т   

  Планът включва 

всички дейности 

и ясно посочва 

ресурсната 

обезпеченост за 

изпълнение на 

поставените от 

Възложителя 

цели и задачи, в т. 

ч. 

разпределението 

на целите и 

задачите спрямо 

вида на 

използваните от 

участника 

експерти и 

тяхната 

последователност 

и съвместимост 

по отношение на 

избраните от 

участника 

експерти и 

дейности, както и 

адекватни 

срокове  

15 т. 

  План-програмата 

включва всички 

дейностите и 

предвижда 

тяхното 

10 т. 



19 
 

разпределение 

между експертите 

от екипа на 

участника, но 

предложената 

план-програма за 

изпълнение на 

дейностите не 

съответства на 

обективната 

технологична 

последователност, 

но не води до 

съществени 

отклонения, които 

биха довели до 

неизпълнение на 

поставените от 

възложителя цели 

и задачи 

  Представена е 

план-програма за 

изпълнение на 

дейностите, но 

разписаната в нея 

ресурсната 

обезпеченост или 

разпределение на 

задачите между 

експертите в 

екипа на 

участника не води 

до изпълнение на 

поставените от 

възложителя цели 

и задачи 

5 т. 

 

Всеки член на журито прави своята оценка, като посочва броя точки по всеки критерий за 

всеки проект в оценителска таблица. Броят точки се присъжда съобразно посочения 

максимален брой точки за критерия. Общата оценка за всеки критерий се формира от 

средноаритметичната оценка на направените индивидуални оценки от членовете на журито. 

Оценка за спазени функционални изисквания и архитектурна стойност на проекта се 

формира като сума от общите оценки по критерии от 1 до 4, както следва: 

К = К 1 + К 2 + К 3 + К 4, като максималната оценка е 100 т.  

При изчисляване на комплексната оценка този критерий е с относителна тежест 80 % от 

общата цена .  

15.3.2. Оценката за проектната стойност на строежа, осъществено въз основа на идейния 

проект , се формира по следния начин:  
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Предложена  стойност –  ПС  на всеки един от участниците се изчислява по следната 

формула:  

ПС= (Сmin/С) където: 

Сmin – минималната предложената стойност сред всички допуснати до оценка  проекти 

С – общата стойност , предложена в оценяваната оферта на участника 

ПС се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   

При изчисляване на комплексната оценка този критерий е с относителна тежест 20 % от 

общата цена.  

15.3.4. Комплексната оценка (КО)  се изчислява по следната формула:  

КО= 0,80хК  + 0,20хПС 

Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. По същия 

принцип се класират и участниците на второ, трето и следващите  места.  

 

16. Срок за подаване на заявленията за участие  

 

16.1. Възложителят определя краен срок за подаване на конкурсни проекти и заявления за 

участие - 28.11.2016г., 17:30 часа  

 

16.2. Възложителят обявява резултата от конкурса в съответствие с чл.53 от НПКУПИП  до 7 

календарни дни след получаване на заключителния протокол на журито, чрез публикация на 

официалната страница на Интернет сайта си http://botevgrad.bg , раздел Профил на купувача  

16.3. Възложителят провежда изложба и обществено обсъждане в сградата на Общината в 

съответствие с чл.53 от НПКУПИП в рамките на 5 работни дни,  считано от 14 календарни 

дни след оповестяването на резултатите от конкурса  

16.4. Възложителят връща проектите на ненаградените участници до 7 календарни дни 

след приключване на изложбата с уведомление от Възложителя за времето и мястото на 

получаване. 

16.5. По отношение на договарянето се прилагат правилата на чл.79, ал.1 т.9 ЗОП и глава Х 

от ППЗОП за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка за услугата 

изработка на инвестиционен проект (фаза работен проект)   за хотел и тренировъчна зала към 

Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” и изграждане, възстановяване и 

обновяване на прилежащите на съответната зона публични пространства, като се изпращат 

покани до класираните на първите три места участници, или при липса на три класирани 

проекта – до съответните класирани участници до второ място.  

16.6. Възложителят изплаща компенсаторни награди:  до 10 /десет/ дни след решението за 

класиране.  

17. Възнаграждения 
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17.1. Изготвяне и съгласуване на конкурсната програма, разходите за обявяване на конкурса, 

възнаграждения на техническата комисия и журито, организирането на изложба и 

обществено обсъждане и др., се осигуряват изцяло от Възложителя . 

17.2. Предвидените компенсаторни награди за премираните, са в максимален размер  от 3000 

лв. 

 

18. Приключване на конкурса  

 

18.1. В 10-дневен срок от получаване на заключителния протокол на журито Възложи-телят 

обявява с решение класирането на проектите и изпраща писмени съобщения до всички 

участници в конкурса и изпраща решението до Агенцията за обществени поръчки за 

вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за проведения конкурс.  

18.2.  Възложителят може да вземе решение за провеждане на  процедура на договаряне без 

предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 ЗОП, като изпраща покани за участие в 

преговорите на класираните участници на първо, второ и трето място.  

 

19. Прекратяване на конкурса  

 

19.1. Възложителят прекратява процедурата по провеждане на конкурса с решение, когато:  

1 не е подаден нито една конкурсен проект; 

2. всички заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за 

форма, начин и срок, или са неподходящи; 

3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 

5. са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен 

8. отпадне необходимостта от провеждане на конкурса или от възлагане на последващ 

договор в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се 

осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди; 

9. са необходими съществени промени в условията на конкурса, които биха променили кръга 

на заинтересованите лица. 

 

19.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подаден само един конкурсен проект; 

2. има само едно подходящо заявление за участие; 

Възложителят е длъжен да уведоми кандидатите или участниците в 3-дневен срок от 

решението за прекратяване на процедурата за провеждане на конкурса за проект, както и да 

изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки.  

 

19.3. При прекратяване на конкурса след датата на подаване на конкурсните проекти, 

Възложителят е длъжен да върне получените конкурсни проекти на участниците.  

 

Приложение №1 - Заявление за участие  

Приложение № 2 -  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

Приложение № 3 - Декларация по образец, с която се потвърждава актуалността на данните и 

автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е 

осигурен достъп до документа (ако е приложимо)  

Приложение № 4 -  Декларации по чл.8, ал.1 НПКУПИП и  чл. 91, ал.3 ППЗОП 

Приложение № 5 -    Декларация по чл.23, т.3 НПКУПИП  

Приложение №6 - Техническо задание. Задание за проектиране и изходни данни.  
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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №6  

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗХОДНИ ДАННИ 

Предмет на настоящата конкурсна документация е изработването на прединвестиционно 

проучване в обхвата по чл. 9, т.1 и т.7 от Наредба  № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти,  и обемно-устройствено проучване в обхват, 

съгласно чл.11, ал.1, т.3, т.4 и 5, и ал.2  от Наредба  № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, съответно решение за публични пространства, 

както и  изработване на задание за проектиране и идеен проект за хотел и тренировъчна зала 

към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” в имоти, публична общинска 

собственост, съставляващи УПИ І – Градски парк, кв. 80 (Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатори 05815.305.83, ПИ 05815.305.1117 и ПИ 05815.305.84 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр. Ботевград), УПИ І - За многофункционална спортна зала и 

озеленяване, кв. 249 (ПИ с идентификатор 05815.305.493), УПИ І - За обществено 

обслужваща дейност и озеленяване, кв. 251 (ПИ с идентификатор 05815.305.495) и 

прилежащи улици по действащия регулационен план на гр. Ботевград) 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Теренът, предвиден за проекта, се намира в границите на гр. Ботевград, в югозападната част 

на града. В непосредствена близост се намира ново изградената зала “Арена Ботевград”, стадион 

“Христо Ботев”, градски парк и спортен комплекс. Ограничен е от север от бул. “Захари Стоянов, от 

запад от ул. “Иван Николчовски“ и от юг от ул. „Страцин“. Имотите са публична общинска 

собственост и попадат в УПИ І – Градски парк, кв. 80, УПИ І - За многофункционална спортна 

зала и озеленяване, кв. 249, УПИ І - За обществено обслужваща дейност и озеленяване, кв. 

251  и прилежащи улици по действащия регулационен план на гр. Ботевград)  
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/сателитна снимка на района/ 
 

 

/ 

 

 

 

/снимки от място/ 

 

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ 

Към момента в напълно завършената и функционираща по предназначение зала “Арена 

Ботевград”, се провеждат основно състезания и тренировки по волейбол и баскетбол. В 

залата се организират концерти и други мероприятия. За краткото време, изминало от 

нейното завършване, сградата се превърна в център на културния и спортен живот на града и 

на района. При организиране на събития, основен недостатък е липсата на достатъчно места 

за паркиране на посетителите. Съоръжението към момента не може да отговори и на друго 

изискване за провеждане на международни състезания: липсата на тренировъчна зала. Тя е 

задължителна за провеждане на спортни срещи от най-високо ниво. За да е възможно 

оптимално да се оползотвори това съоръжение, да се развие спортният туризъм и да се 

разширят възможностите, които то създава, е необходимо в близост да се изгради и хотел. 
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Това ще създаде нови перспективи за развитие на комплекса: организиране на спортни 

лагери, турнири и др.       

 

 

/Ситуационна схема/ 

 

АРЕНА БОТЕВГРАД 

Многофункционалната спортна зала “Арена Ботевград” е с максимален капацитет 

4000 седящи места. Игрището е предвидено с максимални размери 24/44м и е достатъчно за 

провеждане на състезания по ханбал, баскетбол и волейбол. Трибуните са четиристранно 

разположени с достъп от първи и последен ред. Достъпът е през представително фоайе, чрез 

четири стълбища. Игрището разполага с десет входа, като два от тях са за спортистите. На 

партера са разположени по четири съблекални за спортисти и треньори и една за съдии.  
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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ПЛАН ПАРТЕР/ 

 

 

 

 

 

 

На втори етаж са предвидени помещения за администрацията и за медицински център 

с лаборатория, както и ВИП ложа към залата.  
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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ПЛАН II НИВО/ 

 

 

 

 

 

На трето ниво са галерии към залата, а на четвърто са изградени кафе-клуб, фитнес 

зала със съблекални и помещения за коментатори и техници.  
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/ПЛАН III НИВО/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ПЛАН IV НИВО/ 
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/РАЗРЕЗ 1-1 / 

ГРАДОУСТРОЙСТВО 

Разглежданата територия попада в УПИ І – Градски парк, кв. 80 (Поземлен имот (ПИ) с 

идентификатори 05815.305.83, ПИ 05815.305.1117 и ПИ 05815.305.84 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр. Ботевград), УПИ І - За многофункционална спортна зала и 

озеленяване, кв. 249 (ПИ с идентификатор 05815.305.493), УПИ І - За обществено 

обслужваща дейност и озеленяване, кв. 251 (ПИ с идентификатор 05815.305.495) и 

прилежащи улици по действащия регулационен план на гр. Ботевград). Предстои да бъде 

одобрен проект за „Изменение на план за застрояване и регулация“, който има за цел да 

обедини имотите и да създаде възможност да се  създаде  единна зона за спорт и отдих, в по-

голям обхват със съответните спортни, рекреационни и транспортни обекти и съоръжения, 

като. За новообразувания УПИ ІІІ-За многофункционална спортна зала, тренировъчна зала с 

хотелски комплекс, трафопост, паркинг и озеленяване, кв. 80 се установи устройствената 

зона от разновидност „СР” с показатели: плътност на застрояване (П застр.80%), 

интензивност (Кинт. 2), мин. необходима озеленена площ (П озел. 20%) и се предвиди 

високо (над 15м) застрояване на сгради за спорт и общественообслужващи дейности. 
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/Действащ ПУП/ 
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/Нов  ПУП/ 
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ДОСТЪП ДО ТЕРИТОРИЯТА 

 Основаният пешеходен достъп до разглежданата територия е от север и североизток 

през бул. “Захари Стоянов”. Този булевард, заедно с ул. “Г. С. Раковски” са основни артерии 

за обход на централната част на града с автомобил. 

 

 

 

 

/схема на основните автомобилни подходи/ 
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ЗАДАНИЕ ЗА ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС 

 

 

          В новообразуван УПИ ІІІ, от южната страна на “Арена Ботевград” да се предвидят 

хотел и тренировъчна зала. Новите съоръжения трябва да са в пряка връзка с изградената 

зала с цел да функционират като комплекс и да се използват в максимална степен 

обслужващите пространства на сградите. Новото спортно съоръжение трябва да е с 

минимални размери на залата 30/40м и височина 9м. Игрището трябва да може да се разделя 

на по-малки. Трибуни не се предвиждат или ако има такива, те трябва да са с възможност за 

прибирането им при необходимост.  

Хотелската част трябва да разполага с около 45 двойни стаи и 10 апартамента. Да се 

предвиди фоайе с лоби бар и всички необходими обслужващи и стопански помещения към 

него. Необходим е ресторант със около сто места и напълно оборудвана кухня.  

Към хотела да се предвиди спортно-възстановителен център с вътрешен басейн и 

съответстващи обслужващи помещения. Необходимо е басейнът да е с шест коридора, 

дължина 25м и широчина 15м. Желателно е помещението с басейнът да се отваря към 

околното пространство. Възстановителният център да разполага със сауна и парна баня, 

помещение за масажи и други процедури, както и необходимите душове. От първостепенно 

значение е да бъдат изградени допълнителни  съблекални, които да обслужват 

тренировъчната зала и басейна. 

Необходимо е околното пространство да се оформи като тераси и градина към 

спортно възстановителния център и ресторанта на хотела за да се ползва в топлите месеци от 

годината.  
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Да се осигури връзка на хотела със спортната зала, като се търси възможност за 

максимално оползотворяване на пространствата в съществуващата сграда и приобщаването 

им към комплекса. 

Да се предвиди възможност обектите на така новосформирания спортен комплекс, да 

имат възможност да функционират както като едно цяло, така и самостоятелно и независимо 

един от друг.  

Паркинги за нуждите на комплекса са осигурени в непосредствена близост.  

НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 При проектирането да се спазват изискванията на нормативната уредба по устройство 

на територията, в това число: 

 Наредба N4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

 Наредба N4 за осигуряване за достъпна среда на хора с увреждания; 

 Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения; 

 Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и 

заведенията за хранене и развлечения; 

 Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 

здравеопазването, културата и изкуствата; 

 Наредба N2/22.03.2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на СМР; 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане 

 Закон за устройство на територията 

 Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; 

 Наредба N7/22.12.2003 за правила и нормативи за устройството на отделните видове 

територии в устройствени зони; 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДАВАНЕТО НА ПРОЕКТА 

Проектът  следва да включва графични материали, макети, ЗД визуализации или еквиваленти 

и др. материали по преценка на участника. Да се представи на табла формат А1 и на 

магнитен носител. 

 

 


