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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20180329-04253-0008(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения

Решение номер: 1606   От дата: 16/04/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 04253
Поделение: ________
Изходящ номер: 1606 от дата 16/04/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Районен съд Шумен 000931778
Пощенски адрес:
ул.Съединение №1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр.Шумен BG333 9700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Катя Стефанова; Момчил Минков 0359 54840262; 0359 54840290
Електронна поща: Факс:
rssh@court-sh.org 0359 54820262
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://shumen.court-sh.org
Адрес на профила на купувача (URL):
http://shumen.court-sh.org/index.php?im=109

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура
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Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: правораздаветелна дейност
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП  
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
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Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование
„Проектиране (изработване на идеен и работен проект) на строително-
монтажни работи -Преустройство и промяна на предназначението на 
съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура –
гр.Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” №1“

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни  
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Обект на СМР, за който  необходимо извършване на услугата по 
проектиране (изработване на идеен и работен проект)  е „Преустройство и 
промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на 
Районен съд и Районна прокуратура – гр.Шумен“. Същ-та сградата 
представлява корпус от една основна сграда и две пристройки следните 
сгради:сграда с идентификатор 83510.674.453.1 със ЗП 1476 кв.м, брой 
етажи - 3;сграда с идентификатор 83510.674.453.2 със ЗП 76 кв.м, брой 
етажи - 1;сграда с идентификатор 83510.674.453.3 със ЗП 73кв.м, брой 
етажи - 1.Сградите с площи 73 кв. м. и 76 кв.м се явяват пристройки към 
основната сграда.Сградата е ситуирана в поземлен имот с идентификатор 
83510.674.453 по кадастрална карта на гр.Шумен; обл. Шумен, общ. Шумен, 
гр. Шумен, с административен адрес: ул. „Карел Шкорпил”№ 1. Позем-т 
имот е предоставен на Министерство на правосъдието с Решение № 767 от 
20 октомври 2011г. От 2016 г. имотът е собственост на Висш съдебен 
съвет. Необ-та от възлагане на поръчката е с цел осигуряване на 
помещения на Районен съд и Районна прокуратура – гр. Шумен. Дейн-те в 
обхвата на поръчката са:Изв-не на тех-ко заснемане; Изготвяне на идеен 
проект в два варианта, съдържащ част архитектура и конструкции 
(включително техническо обследване конструкцията на сградата със 
съответните изчисления). Изготвяне на Работен проект по части: 
архитектурна, конструктивна, ПБЗ, силнотокови и слаботокови ел 
инсталации (озвуч-на инсталация, пожароизвест-на система, сигнално-
охранителна система, сис-ма за видеонаблюдение, сис-ма за контрол на 
достъпа, АТЦ и телефонна инсталация, структурно окабеляване наетажите), 
водоснабдяване и канализация, озеленяване, отопление, вентилация и 
климатизация, топлотехническа ефективност, управление на инженерните 
системи, осигуряване на връзка с оптичната мрежа на държавната 
администрация, както и изготвяне на комплект проекто-сметна 
документация, включително и подробни количествени и стойностни сметки 
по всички части за реализиране на преустройството в съответствие с 
настоящото задание;Да се проектира подвижно обзавеждане на кабинетите, 
деловодствата, архивите, залите и работните помещения в съответствие с 
настоящото задание. Да се предвидят вътрешни слънцезащитни устройства 
(щори). Налице са и следните специфични изисквания:При проектирането 
следва да се имат предвид специф-те изискв-я:1.Да се осигури свободен 
достъп до съда и съдебните зали на хора с физически увреждания със 

УНП: 8418349c-9113-478a-9060-e8ace65a7812 3



Партида: 04253 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

съответното оразмеряване на подходите и входовете, на комуникационните 
площи и пространствата пред сградата и вътре д сградата, на санитарните 
възли. Да се предвиди рампа за инвалиди към входното стълбище.2. 
Кабинетите на съдиите и служителите на втори и трети етажи да се 
проектират без свободен достъп на граждани.3.Местата за проучване на 
делата от страните да се проектират към деловодствата, позволяващи 
видео наблюдение и контрол.4.По възможност съдебните зали да се 
проектират с два отделни входа – за граждани и за съдийски състав.5.Да 
се предвиди видео наблюдение на стълбищ. клетки от вход-те на сградата 
до ползваните етажи.6.За архивните помещения да се предвиди техн-но 
оборуд-не за прав-то съхранение на архива. Да се предвидят 
влагоуловители за поддържане на необходимия микроклимат в помещенията 
за архиви.7.Проектът да бъде съобразен с изискванията на Наредба №4 от 
10.01.2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при 
проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация 
на обектите на съдебната власт.8.Да се предвидят самос-ни прибори за 
консум-та ел.енергия, природен газ и вода за РС и РП. Ако е възможно, 
да се предвидят самостоятелни прибори за изм-не консумацията по 
гореизброените параметри и за банк. офис и помещенията, заемани от ОЗ 
„Охрана“.Важно: В тех-то задание, неразделна част от настоящата 
документация се съд-т изискв-та при изпълнение на проект-то в гореп-те 
проектни части.В обхвата на проек-не са вкл. сис-ми от тех-та инфр-ра 
от клас „Аларм. системи“, съгл. чл.10,ал.1 от Н№4/2008г. на МП.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете  
брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е 
нецелесъобразно и би довело до затруднения за възложителя. Предметът на 
обществената поръчка е проектиране (изготвяне на идеен и работен проект 
по отделни проектни части) на строително-монтажни работи на 
съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура –
гр.Шумен и разделянето му на на обособени позиции е нецелесъобразно. 
При разделянето на поръчката на обособени позиции и в случай на избор 
на различни изпълнители по тях, разпокъсаността ще доведе до забавяне 
на проектирането, което се отрази на обществеността предвид значимостта 
на сградата – съдебна палата, както и до затруднения на Възложителя за 
навременното издаване на удостоверние на строеж.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 108333.00 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
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Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка на основание чл.18, ал.1, т.12, при съобразяване със 
стойностните прагове по чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените 
поръчки. За нерегламентираните в документация за участие условия по 
провеждането на поръчката се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника 
за прилагането му, както и приложимите национални и международни 
нормативни актове, с оглед предмета на поръчката. Публичното състезание 
е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички 
заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,  
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е  
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на  
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Неразделна част и приложение към настоящата обява е документацията, 
публикувана в профила на купувача на възложителя. Възложителят 
предоставя електронен достъп до документацията, техническите 
спецификации, техническото задание за проектиране № 1 и неговото 
приложение №1, до методиката за оценка на офертите и всички необходими 
данни за реализиране на поръчката. Възложителят  ще публикува в профила 
на купувача и съобщения за хода на възлагането на поръчката и 
разяснения по документацията за участие, когато такива са поискани, на 
адреса на Профила на купувача посочен в Раздел I на този документ.
Посочените по-горе документи съдържат подробни указания за изготвянето, 
подаването, разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на 
участниците, проект на договор и реда за сключването му, и образци на 
документи.
Офертите на участниците  следва да отговарят на изискванията на 
възложителя и да бъдат оформени по приложените към документацията 
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образци, като се спазват указанията от текстовете в съдържанието на 
документа и в забележките. Образците от документацията за участие са 
задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни.
Предложената цена за изпълнение на поръчката без ДДС задължително 
трябва да не е по-голяма от прогнозната стойност на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16/04/2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Емилиян Кирилов Ангелов

VIII.2) Длъжност:
Административен ръководител и председател  на Районен съд Шумен
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