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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпили искания за разяснения по документация за участие 
в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и авторски 
надзор на Президентска библиотека ”, Ви уведомявам следното: 

Въпрос:  

За доказване съответствието с минималните изисквания за технически 
възможности и квалификация ще приема ли възложителят доказателства за 
изпълнени проекти за пространствена организация и функционално зониране на 
комплексни пространства, предназначени за извършване на информационно-
изследователска дейност, обучение, отдих, творчество и екипна работа в различни 
съчетания, като ще бъдат представени референции от възложителите? 

Отговор:  
 
Съгласно минималните изисквания за технически възможности и 

квалификация, посочени в Раздел IV „Условия за участие“ от документацията, 
оферентът трябва да има реализирана поне една услуга с предмет, сходен с предмета 
на поръчката, изпълнена през последните 3 години общо, считано от датата на 
подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал 
дейността си. Под сходен предмет следва да се разбират всички услуги, свързани с 
проектиране на строежи от четвърта или по-висока категория за обекти с обществено 
предназначение – библиотеки, книжарници, читални, музеи, експозиционни зали и 
съоръжения. За реализирана услуга се приема проект, който е съгласуван и одобрен 
от компетентния орган. 

Изброяването на обектите с обществено предназначение е примерно и 
неизчерпателно, за изпълнени услуги ще се приемат пространствени решения за 
обекти (или части от тях) с предназначение в областта на образованието, науката или 
културата.  

За доказване на съответствието към списъка (по образец № 5 от 
документацията) се прилага доказателство за извършената услуга – удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

Съответствието с минималните изисквания ще се преценява комплексно въз 
основа на всички представени от оферентите доказателства. 



 

  

Въпрос:  

Библиотеката ще дава ли възможност за работа на посетителите като 
проучване, четене, ксерокопиране, подобна на тази дейност, извършвана в другите 
библиотеки? 

Отговор:  

Не. Това не е изследователска библиотека и нейната цел ще бъде да се 
представи миналото на президентската институция. 

Въпрос:  

Какъв ще бъде принципът на достъп – платен, по предварителна заявка или 
свободно за граждани? 

Отговор:  
Предвижда се достъпът до Президентската библиотека да бъде свободен. 

Въпрос:  

Експозицията постоянна ли ще бъде или ще има възможност за представяне 
на временни експозиции? 

Отговор:  
Предвижда се експозицията да бъде постоянна. 

 

 
С УВАЖЕНИЕ,                                                              

 
 

/П/ 
 

                                                 РОСЕН КОЖУХАРОВ 
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