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ЧАСТ I. ОБЩА РАМКА НА КОНКУРСА 
 

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ НА 
КОНКУРСА  

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза и разпоредбите на приложение 1 към него, Европейският парламент реши да открие 
настоящия конкурс за подробни планове за обновителния ремонт на сграда „Пол-Анри СПАК“ в 
Брюксел. 
Европейският парламент: 
От 1979 г. насам Европейският парламент е институцията, която осигурява демократичното 
представителство на всички граждани на Европейския съюз. 
В неговите рамки 751 членове на ЕП, избрани чрез всеобщи преки избори в 28-те страни от 
Европейския съюз, упражняват законодателна и бюджетна власт при условията на изборния 
мандат, поверен им от избирателите. 
Централната сграда на Европейския парламент на територията на Брюксел – сградата „Пол-Анри 
СПАК“, не е само залата, в която се провеждат пленарните сесии на неговите членове, но и 
помещава съоръжения за провеждане на заседания на парламентарните комисии, 
организиране на пресконференции и посрещане на посетители. 
 

ГЛАВА 2. ВИЗИЯ  
Европейският парламент е една от символичните сърцевини и един от домовете на 
европейската демокрация, крайъгълен камък на най-новата история на континента. Неговият 
сграден фонд е от значение не само за европейския законодател, но и за гражданите, тъй като 
съдържа важни обществени пространства за диалог и преживяване на европейската 
демокрация и нейните ценности, като в същото време се намира в центъра на отбелязванията и 
честванията на европейски събития от нашето общо демократично наследство. Сградният фонд 
трябва да бъде запазен и развиван в качеството му на важен символ на съвременната ни 
история. 

 
Европейският проект претърпя няколко разширявания и понастоящем в него членуват 28 
държави. Благодарение на своите пряко избрани членове Европейският парламент 
представлява повече от 500 милиона европейски граждани. В рамките на този исторически 
процес институцията разшири своите сгради и адаптира помещенията си, за да отрази все по-
голямата роля на Парламента като пълноправен съзаконодател, като осигурява най-добрите 
условия на труд за членовете на ЕП. Разширените правомощия на Парламента го подтикнаха да 
подобри връзките си с гражданите и да ги улесни в разбирането на европейския проект. 
 

 Парламентът на членовете на Европейския парламент е Парламент на гражданите на ЕС:  

Той е отворен за гражданите, взаимодейства с тях и им позволява да изживеят 
необикновено преживяване. Взаимодействието с гражданина се развива: от минувач той 
се превръща в посетител, участник и накрая – съзаконодател. Приемът на гражданите с 
тяхното многообразие и ценности ги насърчава да участват в европейския проект.  

 Европейският парламент има за цел да служи за пример в цялостния си екологичен 
подход:  

Бъдещата сграда ще бъде вписана в своята градска, природна и социална среда и ще 
бъде свързана с нея.  
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Тя има за цел да бъде устойчива, като устойчивостта се измерва от гледна точка на 
нейната пригодност за използване и поддържане, на нейната гъвкавост и адаптивност. 
Следва да се предвиди гъвкавост по отношение на пространството, времето и 
технологиите. 
Сградата и процесът ѝ на развитие трябва да включват най-добрите практики за трайност 
и устойчивост, балансирани между простотата и добре обмислената технология (по-
конкретно биоклиматизацията и кръговата икономика). 
Проектът за обновяване цели положително въздействие върху околната среда. 
Европейският парламент описа своите амбиции в областта на околната среда под 
формата на „Харта за екологична образцовост“, изложена в приложение 1. 
 

ГЛАВА 3. ЦЕЛ  
Целта на конкурса е избор на две концепции (за повече подробности вж. също Част V - глава 1), 
които да бъдат представени на Бюрото на Европейския парламент, което ще избере 
концепцията, която впоследствие ще бъде подробно разработена от независим от автора на 
въпросната концепция оператор по проектиране и изграждане (design & build). 
Основната цел на конкурса е чрез тази концепция да определи:  

 външните обеми и обемите на големите вътрешни пространства; 

 отношенията, и по-специално връзките с околната среда, отношенията между 
вътрешността и външната среда през обвивката, връзките между функциите, 
отношенията между различните потребители и сградата; 

 външната и вътрешната обкръжаваща среда, изразени в тези елементи; 

 потенциала за развитие на амбициите на Европейския парламент чрез архитектурната и 
техническата концепция, която ще последва в контекста на проектирането и 
изграждането. 

Концепциите ще бъдат оценени върху тази основа. Ако освен това представените концепции 
съдържат идеи за материали, тъкани или цветове, предоставената информация е само за насока. 
Ако проектът, който ще бъде разработен, споменава подобна информация, тя ще бъде 
предадена на оператора по проектиране и изграждане, който ще прецени дали да бъде взета 
предвид в съответствие с амбициите и целите на Европейския парламент. 
Европейският парламент ще гарантира концепцията по отношение на оператора по проектиране 
и изграждане. Във връзка с това той възнамерява да призове автора на избраната концепция да 
го подпомага на етапите на разработване на проекта. 
Като обезпечителна мярка Европейският парламент при все това си запазва правото да 
осъществи или да не осъществи проекта и да поиска подпомагане или не. 
 

ГЛАВА 4. КОНТЕКСТ  
Сградата „Пол-Анри Спак“ е част от комплекс, който се състои от десетина сгради с обща площ 
от около 665 000 м². Разгънатата застроена площ (бруто) на настоящата сграда е около 
84 000 м²(1) и би могла да бъде увеличена в рамките на съществуващите градоустройствени 
изисквания. В нея се помещава пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел, в която 
заседават 751 членове на ЕП от всички държави в Европейския съюз.  
Европейският парламент, в качеството си на многокултурно и многоезично събрание, в което са 
широко разпространени и превеждани не по-малко от 24 езика , въплъщава мотото на ЕС: 
„Единство в многообразието“. 

                                                           

1 Полезна площ: ± 39 000 м² 
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Сградата е разположена на пресечната точка на 2 различни по форма и функции градски зони и 
граничи със значим парк в Брюксел – парка Леополд, в който се намират различни културни и 
научни обекти. 
 

ГЛАВА 5. ФУНКЦИИ  
 
Бъдещата сграда ще трябва да помещава: 

 Пленарната зала, която ще трябва да приеме всички членове на ЕП, както и посетители; 

 заседателни зали на парламентарните комисии и зали за тристранни срещи2; 

 Пространство за прием, срещи и образоване на гражданите; 

 Помещения за официални приеми; 

 Пространства за медиите; 

 Пространства за културни дейности; 

 Пространства за приятелско общуване; 

 Помещения за поддръжка на всички дейности на Европейския парламент. (Резюме в 
приложение 2). 

За да се даде възможност за представяне на разнообразни предложения, някои от функциите 
на общата програма са представени като опция, а други са представени с минимален капацитет 
и с идеален капацитет. Тези елементи присъстват в горепосоченото приложение. 
Организацията на функциите следва да дава възможност за голямо удобство на употреба, за 
естествена видимост, която свежда до минимум сигнализацията, и за създаването на ясни 
маршрути, по-специално за потребителите, официалните приеми, медиите, посетителите и 
логистиката.  
Освен това посетителите ще трябва да могат да следват маршрут, който да им даде възможност 
да изживеят уникално преживяване. 
Гъвкавостта на сградата следва в краткосрочен план да направи възможно многостранното 
използване на площите и в дългосрочен план – да даде възможност за лесни промени в тяхното 
предназначение. 
  

ГЛАВА 6. ОБНОВЯВАНЕ  
Въпреки че кварталът, в който са разположени европейските институции, беше обект на 
многобройни дейности по разрушаване и престрояване, екологичният подход, основан на 
анализа на жизнения цикъл, и амбициите на регион Брюксел-столица по отношение на 
развитието на кръговата икономика, налага да се обмисли със същата цел операция по 
обновяване вместо престрояване.  
 
Във всички случаи общото състояние на сградата изисква основен ремонт. 
Концепцията за обновяване дава възможност за подход, който е отворен и за двете 
конструктивни предложения3. 

  

                                                           
2 Тристранните срещи представляват заседания в рамките на помирителната процедура между представители на Комисията, Съвета 
и Парламента. 

3 Вж. също част IV, точка 3.1  
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ЧАСТ II. ПРОЦЕДУРА 

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА  

Настоящата процедура представлява конкурс, състоящ се от два етапа, а именно: 

 Етап на подбор на кандидатите; 

 Етап на същинския конкурс за архитектурни планове. 

По време на първият етап Европейският парламент ще събере подадените кандидатури и ще 
подбере кандидатите, които ще продължат, въз основа на обективни критерии, позволяващи по-
специално да се оценят икономическият и професионалният капацитет на кандидатите спрямо 
предмета на конкурса. 
В края на този етап подбраните кандидати, наричани по-долу „конкуренти“, ще бъдат поканени 
да участват в етапа на същинския конкурс за архитектурни планове, по време на който ще бъдат 
призовани да представят своите планове, които ще бъдат представени на конкурсната комисия 
за оценка, класиране и избор на победителя. 
Повече информация за точното протичане на всеки етап се предоставя по-нататък в настоящите 
правила. 
 

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

Без да се засяга прилагането на разпоредбите на част II, глава 2 от настоящите правила, участието 
в настоящия конкурс е отворено при еднакви условия за всички физически или юридически лица 
и публични субекти: 

 от държава – членка на Европейския съюз; 

 от трета държава, която има сключено специално споразумение с Европейския съюз в 
областта на обществените поръчки; 

 от трета държава, ратифицирала многостранното Споразумение за обществените 
поръчки (СОП) на Световната търговска организация. 

 
Важно съобщение за кандидатите от Обединеното кралство: 
 
Икономическите оператори, установени в Обединеното кралство, имат право да кандидатстват 
за участие в конкурса и да представят архитектурен план, ако бъдат избрани. 
 
Ако Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз, правилата относно достъпа до 
обществени поръчки и до конкурсите, приложими за икономическите оператори, установени в 
трета държава, ще се прилагат за икономическите оператори, установени в Обединеното 
кралство, считано от датата на официалното оттегляне, освен ако Обединеното кралство и 
Европейският съюз не се споразумеят друго в хода на текущите преговори. 
 
Ако правото на участие не е било предвидено в правните разпоредби, произтичащи от 
преговорите и приложими след оттеглянето, Европейският парламент следва да отстрани от 
процедурата участниците, установени в Обединеното кралство. Това отстраняване може да се 
извърши на всеки етап от процедурата преди определянето на победителя. 
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 ОБЕДИНЕНИЯ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИ 

ОПЕРАТОРИ   

Обединенията на икономически оператори имат право да участват в този конкурс. 
Европейският парламент може да приеме различни правни форми на обединения, при условие 
че при всички случаи те гарантират солидарната отговорност на членовете на обединението по 
отношение на Европейския парламент. 
Ако заявлението се подава от обединение на икономически оператори, законният представител 
на обединението задължително трябва да бъде архитект. 
Съгласно член 6 от белгийския закон от 20 февруари 1939 г., съгласно който „упражняването на 
професията „архитект“ е несъвместимо с професията на публичен или частен строителен 
предприемач“, изпълнителите на публични или частни строителни дейности, които са част от 
обединение на икономически оператори, участвало в конкурса, ще бъдат отстранени от участие 
във всички процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство във връзка с проекта 
за обновяване на сградата „Пол-Анри Спак“ в Брюксел. 
 

 НАГРАДА   

Всеки участник във втория етап на конкурса, който не е определен за лауреат, но който е предал 
планове с достатъчно високо качество, признато за съответстващо с правилата на конкурса, ще 
получи възнаграждение в размер на 50 000 EUR без ДДС, срещу получаването на пълна и 
окончателна фактура. 
Ако даден конкурент представи архитектурен план за всяко от конструктивните предложения – 
за обновяване или престрояване (вж. член IV.1), като тези планове са с достатъчно високо 
качество, признато за съответстващо с правилата на конкурса, той ще получи възнаграждение в 
размер на 75 000 EUR без ДДС, срещу получаването на пълна и окончателна фактура. 
В качеството си на победител в конкурса, лауреатът ще получи сума в размер на 150.000 EUR без 
ДДС, срещу представянето на пълна и окончателна фактура. 
Горепосочените награди не се сумират. 
 

 ПОСЛЕДИЦИ ОТ УЧАСТИЕТО 
В КОНКУРСА   

Участието в настоящия конкурс предполага приемане от страна на кандидата на реда и 
условията, посочени в следните документи: 

 Обявлението за конкурса; 

 Настоящите правила и приложенията към тях. 

Разходите, направени във връзка с участието в настоящия конкурс, се поемат от кандидатите и 
не се възстановяват. 
 
Разглеждането на кандидатурата предполага записване и обработка на лични данни (напр. име, 
адрес, автобиография).  
Тези данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на лицата 
по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни (Вж. също II.1.9). 
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С участието си в конкурса, кандидатите признават, че носят пълна отговорност в случай на 
оплакване, свързано с дейностите, извършвани в рамките на конкурса. Конкурентите приемат 
задълженията, предвидени в член 129 от Регламент (ЕО, Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет 
на Съюза. 
 

 ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

Конкурентите се задължават да не разкриват никаква информация (по-конкретно 
административна, бюджетна, техническа, организационна, оперативна и т.н.) и да не разкриват 
никакви документи, получени в хода на конкурса, и цялата информация и документи трябва да 
се считат за поверителни. 
Всяко нарушение на горепосоченото правило за поверителност може да доведе до незабавното 
отхвърляне на кандидатурата на нарушителя на всеки етап от процедурата. 
  

 АВТОРСКО ПРАВО  

Конкурентите ще трябва да удостоверят пред Европейския парламент: 
i) самоличността на творците, които са допринесли с творческо участие за представените 
чертежи, макети, планове и проекти; 
ii) че тези творци, които конкурентите са информирали надлежно за условията на конкурса, са 
прехвърлили валидно в писмена форма своите икономически права на конкурента и са се 
отказали от неимуществените си права по отношение на тези чертежи и проекти, в рамките на 
предвиденото в правилата на конкурса. 
 
Клетвена декларация за горепосоченото, подписана от законния представител на конкурентите, 
ще бъде включена в декларацията за поемане на ангажимент, която съпътства архитектурния 
план. Целта на тази декларация е да потвърди отговорността на конкурента за придобиването 
на икономическите права от творческите си сътрудници и тяхното ограничено отказване от 
неимуществените им права. 
 
Документите, чертежите, макетите, включително в оригиналния им формат, плановете и другите 
носители, представени във връзка с конкурса, остават собственост на Европейския парламент. 
 
Конкурентите се задължават да прехвърлят на Европейския парламент, при условията, 
предвидени в настоящия член, всички права върху чертежите, макетите, плановете и другите 
творби, представени във връзка с конкурса. Прехвърлените права за ползване ще се упражняват 
в контекста на информацията и комуникацията във връзка с конкурса и при евентуалното 
изпълнение на даден проект. Това прехвърляне се предоставя за ползване на територията на 
Европейския съюз, а в случай на възпроизвеждане и съобщаване чрез интернет или чрез други 
средства за осведомяване с международен обхват – за целия свят. Тези права за ползване 
включват по-специално: 

а) права за възпроизвеждане и публикуване под каквато и да е форма и на какъвто и да било 
носител, избрани от Европейския парламент, включително по-специално на хартия и 
показване върху цифров носител;  

б) права за разпространение на копия, които възпроизвеждат творбите; 
в) права за адаптиране под всякаква форма, по-специално за комуникационни цели на 

Европейския парламент или за осъществяването на обновяването или престрояването на 
сграда „PHS“; 
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г) права за публично съобщаване по какъвто и да е начин, независимо от вида комуникация, 
по-специално чрез кабелни или безжични средства, чрез сателит, кабел, интернет и на 
изложби. 

Прехвърлянето на правата, така както са определени по-горе, представлява насрещната 
престация срещу участието във втория етап на конкурса и изплащането в полза на конкурентите 
на наградата, определена в част II точка 1.4 от правилата на конкурса. Наградата, изплатена на 
конкурентите, също така дава право на Европейския парламент да използва повторно частични 
решения, предложени от тези конкуренти в рамките на конкурса. Правата за ползване от 
Европейския парламент, определени по-горе, в четвърта алинея от настоящия член, не водят до 
допълнителни плащания или компенсация към тази награда. 
 
Европейският парламент се ангажира да използва носителите и творбите, включени в проектите, 
като споменава, когато е възможно, имената на конкурентите и творците в съответствие с 
общоприетите практики. 
 
Европейският парламент придобива също така правото на първо публикуване на проектите и на 
първата изложба на чертежите, моделите, плановете и другите материали, представени от 
конкурентите в контекста на конкурса. Във връзка с това авторите не решават кога, къде и при 
какви обстоятелства техните творби ще бъдат разкрити за първи път. 
 
Срещу изплащането на наградите, предвидени за конкурентите, които са предоставили 
подходящ архитектурен план, Европейският парламент придобива правото да осъществи или не 
избрания проект и да го адаптира и да го допълва съгласно предвиденото на етапите на 
подробно проектиране и осъществяване. Авторът на избрания проект прехвърля правото си на 
адаптиране на чертежите и на други елементи от общата концепция и приема да се откаже от 
правото на неприкосновеност по отношение на решенията, взети в контекста на етапа на 
подробното проектиране и окончателното осъществяване на проекта за обновяване на сградата 
„Пол-Анри Спак“. 
 
С участието си в конкурса конкурентите разрешават, в случай че проектът им бъде избран за 
осъществяване, възпроизвеждането върху всякакъв носител и публичното оповестяване, по 
какъвто и да било начин и под каквато и да било форма, на образа на обновената сграда „Пол-
Анри Спак“ и на нейния архитектурен план, които се съдържат изцяло или частично в крайния 
осъществен проект, и се отказват от правото да се позовават на авторското си право, за да се 
противопоставят на това. Това разрешение се предоставя в полза на Европейския парламент, на 
другите европейски институции и на белгийските федерални, регионални и местни 
власти. Прехвърлянето на правата, посочени в настоящата алинея, както и предвиденото в нея 
частично отказване от права, се извършва при заплащането от страна на Европейския парламент 
на сума от 100 000 EUR без ДДС срещу пълна и окончателна фактура. Европейският парламент се 
ангажира да споменава, когато е възможно, имената на конкурентите и на творците в 
съответствие с общоприетите практики. 
  

 ОПОВЕСТЯВАНЕ  

Забранява се всяко позоваване на настоящия конкурс, по-специално в контекста на търговска 
реклама, професионални препратки или публикации на кандидатите, освен с предварителното 
писмено разрешение на Европейския парламент. 
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 ЛИЧНИ ДАННИ  

Разглеждането на кандидатурите предполага записване и обработка на лични данни (напр. име, 
адрес, автобиография).  
Европейският парламент, като отговарящ за организацията на конкурса, следи личните данни на 
кандидатите да се обработват при пълно спазване на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на 
такива данни, по-специално що се отнася до тяхната поверителност и сигурност. 
Личните данни ще се обработват единствено от длъжностни лица, определени от дирекция D – 
Строителни проекти на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика и единствено в 
рамките на конкурса.  
По искане на кандидатите, те могат да получат обратно предоставените от тях лични данни и да 
поправят всички неточни или непълни лични данни.  
За всички въпроси относно обработката на лични данни кандидатът може да се обърне към 
дирекция D – Строителни проекти.  
Въпреки това, тъй като данните са съобщени от самите кандидати, евентуалните корекции, 
поискани след крайния срок за представянето на кандидатурите, няма да бъдат взети предвид 
при тяхната оценка.  
Всеки кандидат има право по всяко време да сезира Европейския надзорен орган по защита на 
данните относно обработката на личните му данни. 
 

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИЦИ  

Използване на езици в контекста на процедурата. 
Вниманието на участниците се привлича върху следните елементи: 

 Правилата на конкурса са налични на всички официални езици на Европейския съюз. В 
случай на съмнение в преводите, за автентичен се счита само текстът на френски език. 

 Не се изисква превод на официалните придружаващи документи, т.е. документите, 
издадени от национални органи, национални професионални организации или подобни 
органи, свързани с критериите за отстраняване и подбор, при условие че те са на официален 
език на Европейския съюз. 

 Стандартните формуляри, които трябва да се използват за изготвяне на документите, 
съставляващи досието на кандидатурата, са достъпни само на френски и английски език. 

 Кандидатурите ще се оценяват въз основа на френската или английската версия на 
документите, представени от кандидатите или, когато е уместно – въз основа на преводи на 
английски или френски език, изготвени от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на 
Европейския парламент. 

Кандидатите, които представят документи на език, различен от френски или английски, 
приемат, че тяхната кандидатура ще се оценява въз основа на горепосочените, и се отказват 
от всякакви жалби срещу писмен или устен превод, който считат за неправилен. 

 Референтните документи за самия конкурс за архитектурни планове ще бъдат достъпни само 
на френски и английски език. 

 Документите, които трябва да бъдат представени от конкурентите в рамките на конкурса за 
архитектурен план, трябва да бъдат представени само на френски или английски език. 

 Местното законодателство на Брюксел съществува само във версии на френски и на 
нидерландски език. 
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Във връзка с това са необходими много добри познания по френски и/или английски език от 
няколко членове на екипа, който ще бъде натоварен, в случай на избор на кандидата, с 
реализирането на архитектурния план.  
 
Използване на езици в случай на сключване на договор след конкурса. 
Ако Европейският парламент реши да сключи договор с автора на избрания проект, работните 
езици за изпълнението на този договор ще бъдат френски и английски.  
  

 ПЛАНИРАН ГРАФИК ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

КОНКУРСА  

Планираният график се намира в приложение 3. 
 

 ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПРОЦЕДУРАТА  

Документите, които ще позволят на кандидатите да представят кандидатурите си за първия етап 
на конкурса, и по-специално стандартните формуляри, са достъпни за сваляне свободно и 
безплатно на уебсайта https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Тези документи са налични в подлежащ на редактиране формат и в неподлежащ на редактиране 
формат. 
Документите във формат, позволяващ редактиране, се предоставят единствено с цел да се 
улесни изготвянето на досието за кандидатстване. 
Кандидатите имат право да попълват тези документи само на съответните места, без по 
никакъв начин да изменят съществуващия текст. 
В случай на несъответствие между документите в подлежащ на редактиране формат и 
документите във формат, неподлежащи на редактиране, само последните се считат за 
автентични. 
Европейският парламент ще изпрати своевременно и пряко на избраните в края на първия етап 
кандидати, документите, които ще им позволят да представят своите проекти. 
 

 РАЗХОДИ  

Разходите, направени във връзка с участието в настоящия конкурс, се поемат от кандидатите и 
не се възстановяват. 
 

ГЛАВА 2. ОБЩУВАНЕ ПО 
ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  
Под страх от изключване от конкурса, контактите между Европейския парламент и кандидатите 
или между кандидатите и конкурсната комисия са строго забранени по време на цялата 
процедура, освен в описаните по-долу случаи. 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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 ПО ВРЕМЕ НА ЕТАПА НА 
ПОДБОР  

А. Контакти по инициатива на кандидатите 
Кандидатите, които желаят да получат допълнителна информация относно самата процедура 
или документите, свързани с процедурата, трябва да представят въпросите си писмено преди 
11/12/2019 г. на следния адрес: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 
Референтен номер на настоящата процедура: КОНКУРС № 06D40/2019/M052 
 
Европейският парламент не отговаря на устни въпроси или въпроси, подадени след крайния 
срок, както и на неправилно обозначени или неправилно адресирани въпроси.  
 
Получените въпроси и съответните им отговори ще бъдат предавани чрез уебсайта 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm достъпен за всички кандидати, най-
късно до 17/12/2019 г. 
 
Б. Контакти по инициатива на Европейския парламент 
По собствена инициатива Европейският парламент може, при откриване от страна на неговите 
служби на грешка, неточност, пропуск или друг технически недостатък в документите за 
процедурата, да уведоми конкурентите посредством следния уебсайт: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Във връзка с това кандидатите се приканват да проверяват редовно този сайт по време на етапа 
на подбор. 
 

 ПО ВРЕМЕ НА ЕТАПА НА 
КОНКУРСА ЗА 

АРХИТЕКТУРНИ ПЛАНОВЕ  

А. Контакти по инициатива на конкурентите 
След писмено искане от страна на конкурентите, Европейският парламент може да предостави 
допълнителна информация единствено с цел разясняване на естеството на конкурса, условията 
на поканата за участие в него и други документи, отнасящи се до етапа на конкурса за 
архитектурни планове. 
Исканията трябва да бъдат изпратени по електронна поща единствено на следния адрес: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Исканията трябва да са обозначени с „КОНКУРС № 06D40/2019/M052“ 
Крайният срок за изпращане на въпроси ще бъде съобщен на конкурентите в поканата за участие 
във втория етап. 
На устни въпроси или въпроси, подадени след крайния срок, както и на неправилно обозначени 
или неправилно адресирани въпроси, няма да бъде даден отговор. 
Въпросите и отговорите ще бъдат събрани в документ, който ще бъде изпратен по електронна 
поща на всички конкуренти най-късно до датата, посочена в поканата за участие в конкурса. 
 
Б. Контакти по инициатива на Европейския парламент 
По собствена инициатива Европейският парламент може, при откриване от страна на неговите 
служби на грешка, неточност, пропуск или друг технически недостатък във формулировката на 
поканата за участие в конкурса, на правилата на конкурса или на друг документ, необходим за 

https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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представянето на архитектурните планове, да уведоми за това участниците в конкурса на същата 
дата и при същите условия. Тази информация се предоставя само по електронна поща. 

 
В. Контакти по време на факултативното посещение на място 
По време на факултативното посещение на място конкурентите имат право да задават 
единствено въпроси от общ характер, които не се отнасят до процедурните и/или техническите 
аспекти на конкурса. 
Ако след факултативното посещение на място конкурентите желаят да зададат по-конкретни 
въпроси, те могат да го направят в съответствие с разпоредбите на параграф А по-горе.  
 
Г. Контакти с конкурсната комисия 
Забраняват се всякакви контакти между конкурентите и членове на конкурсната комисия, 
включително за разясняване на естеството на конкурса, разпоредбите на настоящия регламент, 
условията на поканата за участие в конкурса или всеки друг документ в процедурата.  
 
Д. Контакти между конкурентите 
В хода на конкурса се забраняват всякакви контакти между конкурентите, освен присъствието 
им по време на факултативните посещения. 
 

ГЛАВА 3. КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЯ  

 СЪСТАВ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЯ  

Конкурсната комисия ще се състои от 11 постоянни членове:  

 двама заместник-председатели на Европейския парламент; 

 двама представители на региона Брюксел-столица; 

 1 архитект от администрацията на Европейския парламент; 

 4 архитекти извън Европейския парламент; 

 1 специалист по градоустройство извън Европейския парламент; 

 1 експерт по околната среда; 

и заместници. 

 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА 
АРХИТЕКТУРНИТЕ ПЛАНОВЕ  

Преди да бъдат представени на конкурсната комисия, проектите се проверяват от секретариата 
на конкурсната комисия, който съставя доклад по отношение на спазването на правилата на 
конкурса и съответствието им с основните данни и програмата, както и с всяка друга 
документация, предоставена на конкурентите: 

 от административна гледна точка по отношение на внасянето в рамките на сроковете, 
представянето на всички изисквани документи и анонимността; 

 от гледна точка на техническите изисквания на проекта, които са описани в настоящите 
правила на конкурса и в приложенията към тях;  

Също така докладът на секретариата на конкурсната комисия ще изброява грешките в 
чертежите, записките или изчисленията, които могат да се срещат в представените от 
участниците документи. 
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Архитектурните планове се анализират от секретариата на конкурсната комисия при пълна 
поверителност. В доклада от предварителния преглед не се посочват имената на конкурентите 
и архитектурните планове се обозначават единствено чрез идентификационния код, посочен в 
член IV.2.3. 
Докладът от предварителния преглед се представя на конкурсната комисия преди началото на 
операциите по оценката, които са ѝ възложени. 
 

 ПРОТИЧАНЕ НА РАБОТАТА 
НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ  

Конкурсната комисия се запознава с доклада от предварителния преглед, определя дали 
архитектурните планове отговарят на изискванията, установени в правилата на конкурса, и 
изготвя доклад относно съответствието на всеки архитектурен план. 
Конкурсната комисия оценява архитектурните планове въз основа на документите, представени 
от участника в конкурса, с изключение на плика с идентификационния код на архитектурния 
план. 
Конкурсната комисия изключва от процедурата всеки архитектурен план, в който проектантът не 
е спазил основните условия, предвидени в правилата на конкурса, програмата и други елементи 
на конкурса. Тя също така изключва всички планове, които представляват явен плагиат, или в 
които работата не е с достатъчно високо качество. В такъв случай авторите не получават никакво 
възнаграждение за подобни проекти. 
По време на работата на конкурсната комисия кворумът за решения се определя на седем 
членове, от които най-малко една трета трябва да бъдат архитекти. 
Конкурсната комисия прави разграничение между архитектурните планове, които са свързани с 
обновителен ремонт, и плановете, които ще изискват разрушаване/престрояване в съответствие 
с критериите, определени в разпоредбите на член IV.3.1. 
Конкурсната комисия извършва оценка на архитектурните планове в съответствие с критериите, 
посочени в член IV.3.2.  
Конкурсната комисия класира архитектурните планове и определя печелившия проект.  
Конкурсната комисия взема окончателно решение относно класирането на архитектурните 
планове единствено въз основа на идентификационния код, посочен в член IV.2.3. След като 
окончателното решение бъде взето и подписано от членовете на конкурсната комисия, 
решението ще бъде официално регистрирано от Европейския парламент. 
Конкурсната комисия изготвя доклад, в който: 

 се изброяват конкурентите, упоменати с техните кодове по реда на класирането им, 
и се посочва използваната процедура; 

 се определят силните и слабите страни на спечелилия конкурса проект и на най-
добрия проект, който се основава на другия подход; 

След като бъде извършена тази операция, могат да бъдат отворени всички пликове, съдържащи 
идентификационния код на архитектурните планове, за да може да се идентифицират техните 
автори. 
Решенията на конкурсната комисия са обвързващи за възложителя. Те не могат да бъдат 
обжалвани. 
Без да се засяга посоченото по-горе, ако даден конкурент не е представил своята декларация за 
поемане на задължение, ако тя не е подписана, ако предизвиква определени резерви, 
Европейският парламент си запазва правото, след анализ и евентуални консултации, да отстрани 
от конкурса този конкурент. Ако става въпрос за спечелилия конкурса, Парламентът си запазва 
правото да посочи на негово място като лауреат най-добре класирания от конкурсната комисия 
неотстранен конкурент. 
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ЧАСТ III. ЕТАП НА ПОДБОР 

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 ЦЕЛИ НА ПОДБОРА  

Целта на етапа на подбор е да се изберат кандидатите, които ще бъдат поканени да представят 
своя архитектурен план в същинския етап на конкурса. 
На този етап Европейският парламент гарантира, че избраните кандидати, от една страна, имат 
право да участват в настоящия конкурс с оглед на приложимите правила и самата цел на 
конкурса, а от друга страна, че не се намират в някое от водещите до отстраняване положения, 
изброени във Финансовия регламент (вж. по-долу), и накрая, че разполагат с достатъчен 
икономически и професионален капацитет за участие. 
При условие че броят на представените кандидатури позволява това за участие във втория етап 
на конкурса ще бъдат избрани най-малко 10 и най-много 25 кандидати. 
 

 ЗАБЕЛЕЖКА:  

Кандидатурата се анализира въз основа на досие.  
От кандидатите се иска да попълнят формулярите и да предоставят точни сведения.  
Към досието на кандидатурата трябва да бъдат приложени някои придружаващи документи.  
По време на процедурата Европейският парламент може да писка и други документи. 
Ако кандидатите не представят изискваните придружаващи документи заедно с досието си за 
кандидатстване, или ако не съобщят придружаващите документи, поискани от Европейския 
парламент по време на процедурата в рамките на определения срок, или ако представените 
придружаващи документи не са в съответствие с техните декларации, кандидатурата им може 
да бъде отхвърлена. 
На кандидатите се обръща внимание, че към кандидатурата трябва да бъдат приложени 
някои документи и/или придружаващи документи, като в противен случай тя ще бъде 
отхвърлена автоматично. 
Тези документи и/или оправдателни документи са посочени по-долу. 
 

ГЛАВА 2. КРИТЕРИИ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ И ЗА 

ПОДБОР  

 КРИТЕРИИ ЗА ОСТРАНЯВАНЕ  

Настоящата процедура подлежи на Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза („Финансовия регламент“). 
Всеки участник, който се намира в едно от положенията, предвидени в членове 136 и 141 от 
Финансовия регламент, ще бъде или отстранен от участие в конкурса или няма да бъде обявен 
за негов лауреат. 
Пълният текст на членове 136 и 141 от Финансовия регламент се намира в Официален вестник 
на Европейския съюз L 193 от 30 юли 2018 г., по-долу са посочени само някои извлечения. 
 
Член 136 от Финансовия регламент 
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1) Отговорният разпоредител с бюджетни кредити отстранява лице или субект по член 135, 
параграф 24 от участие в процедури за възлагане, предоставяне или присъждане, уредени с 
настоящия регламент, или от подбор за изпълнение на средства на Съюза, когато това лице 
или субект се намира в едно или повече от следните положения, налагащи отстраняването 
му:  

а) лицето или субектът са обявени в несъстоятелност или са в производство по 
несъстоятелност или ликвидация, активите им се управляват от ликвидатор, синдик или 
съд, когато имат споразумение с кредиторите си, преустановили са стопанската си 
дейност или се намират в аналогично положение, произтичащо от сходна процедура, 
предвидена в правото на Съюза или националното право;  

б) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че 
лицето или субектът са нарушили задълженията си по отношение на плащането на 
данъци или социалноосигурителни вноски в съответствие с приложимото право;  

в) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че 
лицето или субектът са виновни в извършването на тежко професионално нарушение, 
като са нарушили приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични 
норми на професията, която практикуват, или като са имали неправомерно поведение, 
отразяващо се върху професионалната им благонадеждност, когато това поведение 
показва умисъл или груба небрежност, включително, по-конкретно, някое от следните 
деяния:  

i) предоставяне чрез измама или по небрежност на неверни данни при предоставянето 
на информацията, необходима за проверката за липсата на основания за 
отстраняване или за изпълнението на критериите за допустимост или подбор, или 
при изпълнението на правното задължение;  

ii) договаряне с други лица или субекти с цел нарушаване на конкуренцията;  

iii) нарушаване на правата върху интелектуална собственост; 

iv) опит за повлияване върху процеса на вземане на решения на отговорния 
разпоредител с бюджетни кредити по време на процедурата за възлагане, 
предоставяне или присъждане;  

v) опит за получаване на поверителна информация, която може да им осигури 
неправомерни предимства в процедурата за възлагане, предоставяне или 
присъждане;  

г) с окончателно съдебно решение е установено, че лицето или субектът са виновни в 
извършването на някое от следните деяния:  

i) измама по смисъла на член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент 
и на Съвета5 и член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на 
Европейските общности, съставена с акта на Съвета от 26 юли 1995 г.6;  

ii) корупция съгласно определението в член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 
или активна корупция по смисъла на член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в 
която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на 
държавите – членки на Европейския съюз, съставена с акта на Съвета от 26 май 

                                                           
4 от Финансовия регламент. 

5 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).  

6 ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48. 
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1997 г.7, или поведение, посочено в член 2, параграф 1 от Рамково решение 
2003/568/ПВР на Съвета8, или корупция по смисъла на друго приложимо право;  

iii) поведение, свързано с престъпна организация, съгласно посоченото в член 2 от 
Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета9; 

iv) изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1, параграфи 
3, 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета10;  

v) терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични дейности, 
по смисъла съответно на членове 1 и 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета11, или подбудителство, помагачество, съучастие или опит за извършване на 
такива престъпления, посочени в член 4 от същото решение;  

vi) детски труд или други престъпления, свързани с трафик на хора по смисъла на член 
2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12;  

д) лицето или субектът са показали съществени пропуски при спазването на основните 
задължения по изпълнението на правно задължение, финансирано от бюджета, което е:  

i) довело до преждевременното прекратяване на правното задължение;  

ii) довело до прилагането на предварително уговорено обезщетение при 
неизпълнение или други договорни санкции; или  

iii) което е било разкрито от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF или Сметната 
палата вследствие на проверки, одити или разследвания;  

е) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че 
лицето или субектът са извършили нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета13;  

ж) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че 
лицето или субектът са създали предприятие в друга юрисдикция с намерението да 
заобиколят данъчни, социални или други правни задължения в юрисдикцията, където се 
намира тяхното седалище, централно управление или основно място на стопанска 
дейност;  

з) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че 
е създадено предприятие с намерението, посочено в буква ж). 

 
2) Член 141 от Финансовия регламент 

При процедура за възлагане, предоставяне или присъждане отговорният разпоредител с 
бюджетни кредити отхвърля участник, който:  

                                                           
7 ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1. 

8 Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., 
стр. 54). 

9 Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 
11.11.2008 г., стр. 42). 

10 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата 
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 
2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73). 

11 Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). 

12 Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика 
на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета, (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1 – 11) 

13 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските 
общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1) 
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а) се намира в налагащо отстраняване положение, установено съгласно член 136;  
б) е представил неверни данни при предоставянето на информацията, изисквана като условие 

за участие в процедурата, или не е предоставил тази информация;  
в) е участвал в подготвянето на документация, използвана в процедурата за възлагане, 

предоставяне или присъждане, когато това води до нарушаване на принципа на равно 
третиране, включително до нарушаване на конкуренцията, което не може да бъде 
поправено по друг начин.  

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити съобщава на останалите участници в 
процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане съответната информация, разменена 
в контекста на посоченото в първа алинея, буква в) участие в подготовката на процедурата или 
получена в резултат на това участие.  
Преди всяко такова отхвърляне на участника се дава възможност да докаже, че участието му в 
подготовката на процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане не нарушава 
принципа на равно третиране. 
3) Прилага се член 133, параграф 1 от Финансовия регламент, освен ако отхвърлянето не е 

обосновано в съответствие с параграф 1 от настоящия член, буква а) с решение за 
отстраняване, взето по отношение на участника, след като е разгледано становището му. 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР  

Всички заявления за участие от кандидати, които не се намират в някое от положенията, 
налагащи отстраняване, посочени в член III.2.1 от настоящия документ, ще бъдат оценявани в 
контекста на следните критерии за подбор. 
В случай, че Европейският парламент получи по-малко от 25 кандидатури, ще бъдат използвани 
само следните критерии за подбор: 

 Критерии, свързани с нормативните изисквания 

 Критерии, свързани с икономическия и финансовия капацитет 

 Критерии без претегляне, свързани с техническия и професионалния капацитет 
В случай, че Европейският парламент получи повече от 25 кандидатури, и ако има кандидатури 
с еднаква оценка въз основа на критериите за подбор, свързани с претегления технически и 
професионален капацитет, между тях се тегли жребий. 
Само кандидатите, които са били избрани в края на процедурата за подбор, ще бъдат поканени 
да представят един или два архитектурни планове. 
 
Критерии, свързани с нормативните изисквания 
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 
Да фигурират в съответния професионален или търговски регистър. 
В случай на обединения на икономически оператори, потвърждение за това се представя от 
всеки член на обединението. 
 
Критерии, свързани с икономическия и финансовия капацитет 
Кандидатите трябва да представят доказателства за минимален оборот от по 1 000 000 EUR за 
всяка от годините 2016, 2017 и 2018, реализиран в областта на архитектурата. 
В случай на обединение, оборотът на кандидата се получава чрез сумиране на оборота на всеки 
член на обединението в областта на архитектурата през въпросните финансови години. 
 
Критерии, свързани с техническия и професионалния капацитет 
1. Критерии за подбор без претегляне 

 Кандидатите трябва да докажат, че разполагат най-малко със следните служители в щатното 
си разписание: 
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o 4-ма архитекти с минимум 10 години професионален опит, считано от крайния срок за 
кандидатстване, в областта на новото строителство и/или обновяването и/или 
градоустройството; 

o 2-ма архитекти с максимум 5 години професионален опит, считано от крайния срок за 
кандидатстване, в областта на новото строителство и/или обновяването и/или 
градоустройството; 

В случай на обединение се взема предвид Щатното разписание на всички членове на групата, за 
да се оцени кандидатурата с оглед на горепосочените критерии. 

 Кандидатът трябва да представи поне 3 референтни проекта, на които е автор или съавтор, 
като поне единият от тях трябва да е свързан с построен проект на многофункционална 
сграда, разположени в градска зона, и обща площ (на 3-те проекта) от най-малко 120,000 м², 
реализирани и/или построени през последните 10 години, считано от крайния срок за 
подаване на кандидатурите.  

Построени проекти могат да заменят проекти, които не са изградени. 
 
2. Критерии за подбор по точки 
А. Критерии, свързани с екипа 
Кандидатите трябва да представят екип, който в случай на подбор на кандидата ще отговаря за 
изпълнението на архитектурния план в съответствие с естеството и обхвата на проекта, и да 
обосноват избора, който е довел до съставянето на този екип, включително неговия 
многообразен, мултикултурен и многоезичен характер. Приложение 5 към правилата на 
конкурса се предоставя за информация с цел да се уведомят кандидатите за някои технически 
аспекти, които биха могли да им помогнат да съставят екипа. 
Съставът на екипа се оценява въз основа на следните критерии: 

 E.1 До 50 точки: Размер, всеобхватна визия на представените професии, баланс и взаимно 
допълване в рамките на екипа с оглед на нуждите на проекта; 

 E.2 До 10 точки: Предишно сътрудничество между членовете и участие на членовете в 
посочените за референтни проекти;  

 E.3 До 30 точки: Екологична визия на екипа; 

 E.4 До 10 точки: Многообразие, културно и езиково разнообразие на екипа. 

 
Б. Критерии, свързани с капацитета на кандидата за осъществяване на проект. 
За да се оценят критериите, свързани с капацитета на кандидата да изпълни даден проект, 
кандидатите трябва да представят 3 проекта, които са осъществили и които считат за уместни 
съгласно един или повече от критериите, посочени по-долу. 
Всеки проект се оценява индивидуално и представлява една трета от общата оценка.  
Капацитетът на кандидата да осъществи даден проект ще бъде оценен чрез представените 
проекти въз основа на следните критерии: 

 P.1 До 25 точки: Значимостта на проекта по отношение на неговата съпоставимост с проекта, 
който е предмет на настоящия конкурс (от гледна точка на място, вид, размер или функция) 
и/или; 

 P.2 До 25 точки: Значимостта на проекта по отношение на символичния му характер (както е 
обяснено от кандидата) и/или; 

 P.3 До 25 точки: Значимостта на проекта поради сложността на неговата програма и/или 
неговото високо равнище по отношение на задоволяването на нуждите на ползвателите му, 
и/или; 

 P.4 До 25 точки: Значението на проекта поради неговото високо екологично равнище. 
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На кандидатите се обръща внимание, че критериите не са кумулативни, като това позволява да 
се изтъкнат проекти, които не задоволяват всички тях, но са от голямо значение от гледна точка 
на критериите, на които отговарят. 
 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ 

ДОКУМЕНТИ  

1. Документи и удостоверителни документи във връзка с критериите за отстраняване 
Кандидатите трябва да представят клетвена декларация, в която посочват, че не се намират в 
някое от положенията, посочени в членове 136 и 141 от Финансовия регламент.  
Тази декларация трябва да бъде изготвена въз основа на стандартния формуляр, предоставен за 
някои от документите в процедурата (вж. член II.1.12), в който законният представител на 
кандидата попълва пълната информация, с дата и подпис. 
Декларацията включва също така ангажимент от страна на кандидата да поддържа 
кандидатурата си през цялото времетраене на процедурата и да приеме всички условия на 
конкурса, и по-специално условията, описани в настоящите правила. 
В случай на кандидатура, внесена от обединение от икономически оператори, всеки член на 
обединението трябва да представи такава декларация. 

Тази клетвена декларация задължително трябва да бъде приложена към досието на 
кандидатурата, в противен случай тя ще бъде отхвърлена автоматично. 

На кандидатите се обръща внимание, че в края на етапа на подбор избраните кандидати ще 
бъдат задължени да представят в кратък срок на Европейския парламент следните 
удостоверителни документи: 

 актуално свидетелство за съдимост или равностоен документ, издаден наскоро от съдебен 
или административен орган от държавата на установяване, удостоверяващ, че избраният 
кандидат не се намира в някое от положенията, посочени в член 136, параграф 1, букви от в) 
до з) включително от Финансовия регламент; 

 актуално удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава, което 
служи като доказателство, че кандидатът не се намира в едно от положенията, посочени в 
член 136, параграф 1, букви а) и б) от Финансовия регламент; 

когато съответната държава не издава посочените документи или удостоверения, както и при 
другите случаи на изключване, посочени в член 136 от Финансовия регламент, документите 
могат да бъдат заменени от клетвена декларация или от официална декларация, направена от 
заинтересованото лице пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен 
професионален орган в неговата държава на установяване. 
Избраните кандидати се освобождават от задължението да представят удостоверителните 
документи, посочени по-горе, ако Европейският парламент има безплатен достъп до тях в 
национална база данни или ако те вече са му били представени за целите на друга процедура за 
възлагане на обществена поръчка и въпросните документи не са издадени преди повече от една 
година и още са валидни.  
В такива случаи кандидатът трябва да посочи базата данни, в която Европейският парламент ще 
може да получи изискваната информация, или да декларира под клетва, че удостоверителните 
документи вече са били предоставени в рамките на предишна процедура, която той посочва, и 
че не е настъпила промяна в неговото положение. 
Решението за подбор на кандидатурите не е окончателно и кандидатът ще бъде поканен да 
участва във втория етап на конкурса само след получаване на посочените по-горе 
удостоверителни документи и при условие че те потвърждават направените от кандидата 
декларации. 
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ВАЖНО: Кандидатите са свободни, без да са задължени да правят това, да представят 
посочените по-горе удостоверителни документи заедно с досиетата за кандидатстване. В 
такъв случай, ако бъдат избрани от тях не се изисква да представят отново тези 
удостоверителни документи. 
 
2. Документи и удостоверителни документи, свързани с техническия и професионалния 
капацитет 
А. Критерий, свързан с нормативните изисквания 

 Заедно с досието си за кандидатстване кандидатите трябва да приложат сканирано 
копие на удостоверителен документ, показващ, че са записани в професионалния или 
търговския регистър на мястото на тяхното установяване. 

Тези документи задължително трябва да бъдат приложени към досието на 
кандидатурата, в противен случай тя ще бъде отхвърлена автоматично. 

Б. Критерий, свързан с икономическия и финансовия капацитет 

 С кандидатурата си кандидатите трябва да представят сканирани копия на счетоводния 
си баланс за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

Тези документи задължително трябва да бъдат приложени към досието на 
кандидатурата, в противен случай тя ще бъде отхвърлена автоматично. 

 
В. Критерий, свързан с персонала 

 Кандидатите трябва да представят в досието на кандидатурата си: 

o Професионалните автобиографии (CV) на 4-мата архитекти с минимум 10 години 
професионален опит, считано от крайния срок за кандидатстване, изготвени по 
модела EUROPASS14; 

o Професионалните автобиографии (CV) на 2-мата архитекти с максимум 5 години 
професионален опит, считано от крайния срок за кандидатстване, изготвени по 
модела EUROPASS ; 

Тези професионални автобиографии задължително трябва да бъдат приложени към 
досието на кандидатурата, в противен случай тя ще бъде отхвърлена автоматично. 

Г. Критерий, свързан с референтите проекти 

 Кандидатите трябва да подадат с кандидатурата си досиета, показващи изготвените 
референтни проекти въз основа на стандартния формуляр, предоставен сред 
документите за процедурата (вж. член II.1.12). 

Тези досиета задължително трябва да бъдат приложени към досието на 
кандидатурата, в противен случай тя ще бъде отхвърлена автоматично. 

3. Документи и удостоверителни документи във връзка с критериите за подбор по точки 
А. Критерии, свързани с екипа 

 Кандидатите трябва да представят с досието си бележка, в която посочват избора на 
лицата, които ще отговарят за изпълнението на архитектурния план в случай на подбор 
на кандидата, и причините за този избор. 

Тази бележка се изготвя въз основа на стандартния формуляр, предоставен сред 
документите за процедурата (вж. член II.1.12).  
Обосновката за избора се представя на формуляр, състоящ се от максимум 3 листа 
формат A4 на лицевата страна (само от едната страна). 

Тази бележка задължително трябва да бъде приложена към досието на 
кандидатурата, в противен случай тя ще бъде отхвърлена автоматично. 

                                                           
14 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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 В досието си кандидатите представят списък на членовете на екипа, който в случай на 
избор на кандидата ще отговаря за осъществяването на архитектурния план, под 
формата на таблица в Excel, за която е представен образец сред документите за 
процедурата (вж. член II.1.12).  

Тази таблица задължително трябва да бъде приложена към досието на кандидатурата, 
в противен случай тя ще бъде отхвърлена автоматично. 

 
Таблицата включва полезните сведения, по-специално онези, които са свързани с 
компетентността и участието в посочените за референтни проекти, съгласно 
разпоредбите на параграф Б от настоящия член.  
Таблицата включва и позоваване на професионалните автобиографии на членовете на 
екипа.  
Таблицата трябва да бъде изготвена задължително въз основа на предоставения 
образец (вж. член II.1.12). 
Тази таблица ще бъде разглеждана като списък с членовете на екипа, който ще бъде 
натоварен, в случай на избор на кандидата, с реализирането на архитектурния план. 
Списъкът предлага различни профили по избор на кандидатите.  
Изборът на вида и на броя профили е отговорност на кандидата.  
Задължително се попълва само профилът на координатора.  
Представените в списъка профили са следните: 
 

Наименование Минимално изискване 

Координация 

Координатор Само едно лице – архитект 

Заместник-координатор Диплома за висше образование с 
продължителност 5 години 

Архитектура 

Архитект Диплома за висше образование с 
продължителност 5 години 

Архитектурен BIM проектант Диплома за висше образование с 
продължителност 3 години 

Структура 

Строителен инженер Диплома за висше образование с 
продължителност 5 години 

Структурен BIM15 проектант Диплома за висше образование с 
продължителност 3 години 

Структурен CAD16 проектант Диплома за висше образование с 
продължителност 3 години 

Други строителни дисциплини 

Строителен инженер Диплома за висше образование с 
продължителност 5 години 

                                                           
15 BIM : Building Information Modeling (Моделиране на данни от сгради и инфраструктури) 

16 CAD : Computer assisted design (Дизайн с компютърна помощ) 
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Промишлен инженер или техник Диплома за висше образование с 
продължителност 3 години 

Други дисциплини извън строителния 
сектор 

Диплома за висше образование с 
продължителност 3 години 

 
Б. Критерии, свързани с капацитета на кандидата за осъществяване на проект 
Кандидатите трябва да представят 3 проекта, които са изпълнили и които считат за уместни 
съгласно един или повече от критериите, посочени в член III.2.2, буква Б). 
Всеки проект се представя чрез обяснителна бележка, която дава възможност да се разбере и 
обясни неговата относимост към 4-те критерия.  
Всеки проект се представя на формуляр, съставен от максимум 6 листа с размер A4, отпечатани 
само на лицевата страна (едната страна), който съдържа текст и илюстрации за оценка. 
Ако някои проекти вече са били представени като част от оценката на критериите за подбор без 
претегляне (вж. по-горе), те все пак трябва да бъдат представени отново заедно с изискваните 
по-горе документи. 

Тези документи задължително трябва да бъдат приложени към досието на кандидатурата, в 
противен случай тя ще бъде отхвърлена автоматично. 
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ГЛАВА 3. СЪДЪРЖАНИЕ И 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОСИЕТО 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОСИЕТО 
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Кандидатурите могат да се оформят само писмено, на един от официалните езици на 
Европейския съюз. 
Досието за кандидатстване задължително съдържа следните документи: 

 Придружително писмо за идентифициране на кандидата, подписано от неговия законен 
представител; 

 Копие от устава на кандидата по-специално за установяване на неговото седалище. В 
случай на обединение на икономически оператори – копия на уставите на всеки член на 
обединението; 

 В случай на обединение на икономически оператори – документ със свободен текст, 
който представя формата на въпросното обединение, в който ясно се посочва ролята на 
всеки член на обединението и се посочва самоличността на неговия законен 
представител; 

 Документ в свободен текст, съдържащ най-малко следната информация: 
o Идентификация на кандидата; 
o Пощенски адрес, на който за кандидата ще се предполага, че е получил цялата 

кореспонденция от Европейския парламент в рамките на настоящата процедура; 
o Адрес на електронна поща, на който за кандидата ще се предполага, че е получил 

цялата електронна кореспонденция от Европейския парламент в рамките на 
настоящата процедура; 

o Данни на лице за контакт, което кандидатът е натоварил със задачата да следи 
процедурата; 

 Удостоверителните документи, изисквани във връзка с критериите за отстраняване; 

 Подкрепящите документи, изисквани във връзка с критериите за подбор, със и без точки. 

 

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОСИЕТО 
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Досието за кандидатстване се представя под формата на придружаващо писмо на хартиен 
носител, към което се прилагат един или няколко компакт диска CD-ROM, на които са записани 
изискваните документите и/или придружаващи и удостоверителни документи в цифров вид. 
Сред документите по процедурата, които трябва да се изтеглят (вж. член II.1.12), се намира 
компресиран файл (във формат .zip), озаглавен „Candidature - Dossier electronique“ (Кандидатура 
– електронно досие). 
Трябва да свалите този файл, съдържащ директории и папки, в които ще трябва да запишете 
изискваните документи и/или придружаващи и удостоверяващи документи като спазвате 
стриктно инструкциите по-долу. 
Когато записвате документи и/или удостоверителни документи, молим, положете грижа да 
използвате само стандартни файлови формати, за да се гарантира, че те се четат от най-често 
използвания софтуер. 
Също така молим да се уверите, че използвате качествени носители, и преди да изпратите или 
внесете кандидатурата си проверете, че тези носители са напълно четливи и че всички 
съдържащи се в тях документи са достъпни. 
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Всеки документ, който не е достъпен или четлив, се счита за непредставен, което в зависимост 
от естеството на документа би могло да доведе до автоматичното отхвърляне на Вашата 
кандидатура. 

Презаписът върху компакт дисковете CD-ROM трябва да е невъзможен (те да са със закрита 
сесия). 
Компресираният файл (във формат .zip), озаглавен „Candidature - Dossier electronique“ се състои 
от следните директории и папки: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Необходимите документи и/или удостоверителни и придружаващи документи трябва да бъдат 
записани в различните директории и папки, както следва: 

 В директорията I - CAND, кандидатите трябва да запишат: 
o сканирано копие на подписаното придружаващо писмо; 
o сканирано копие на документ в свободен текст, съдържащ най-малко следната 

информация: 
 Идентификация на кандидата; 
 Пощенски адрес, на който за кандидата ще се предполага, че е получил 

цялата кореспонденция от Европейския парламент в рамките на 
настоящата процедура; 

 Адрес на електронна поща, на който за кандидата ще се предполага, че е 
получил цялата електронна кореспонденция от Европейския парламент в 
рамките на настоящата процедура; 

 Данни на лице за контакт, което кандидатът е натоварил със задачата да 
следи процедурата; 

 В папката I - CAND\1 Stat кандидатите записват сканирано копие на устава си, като имат 
предвид, че в случай на кандидатура, подадена от обединение от икономически 
оператори, всеки член на обединението трябва да представи своя устав. 

 В папката I - CAND\2 Gr_op_eco кандидатите записват, в случай на кандидатура, 
подадена от обединение на икономически оператори – сканирано копие на документ в 
свободен текст, който представя формата на въпросното обединение, в който ясно се 
посочва ролята на всеки член на обединението и се посочва представител на 
обединението и самоличността на неговия законен представител. 

 В директорията II - JUSTIF_EXC кандидатите записват сканирано копие на изцяло 
попълнената клетвена декларация с дата и подпис на законния представител на 
кандидата.  

Напомняме, че в случай на кандидатура, внесена от обединение от икономически 
оператори, всеки член на обединението трябва да представи такава декларация. 
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Кандидатите могат също така, ако желаят, да запишат в него сканирано копие на всеки 
от удостоверителните документи, отнасящи се до критериите за отстраняване, посочени 
в разпоредбите на член III.2.3. 

 В папката III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg кандидатите записват сканирано копие на 
удостоверителен документ, показващ, че са записани в професионалния или търговския 
регистър на мястото на тяхното установяване. 

Напомняме, че в случай на кандидатура, внесена от обединение от икономически 
оператори, всеки член на обединението трябва да представи този удостоверителен 
документ. 

 В папка III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin кандидатите записват сканирано копие на 
счетоводните си баланси за финансовите години 2016, 2017 и 2018. 

Напомняме, че в случай на кандидатура, внесена от обединение от икономически 
оператори, всеки член на обединението трябва да представи тези счетоводни баланси. 

 В папка III - JUSTIF-SEL\3 Pers кандидатите записват сканирано копие на 
професионалните автобиографии, изисквани от разпоредбите на член III.2.3, параграф 2, 
буква В). 

 В папка III - JUSTIF-SEL\4 Refer кандидатите записват сканирано копие на референтните 
досиета, изисквани от разпоредбите на член III.2.3, параграф 2, буква Г). 

 В папка III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq кандидатите записват сканирано копие 
на придружаващите документи, изисквани от разпоредбите на член III.2.3, параграф 3, 
буква А) от настоящите правила. 

 В папка III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj кандидатите записват 
придружаващите документи, изисквани от разпоредбите на член III.2.3, параграф 3, 
буква Б) от настоящите правила. 
 

След като е приключил със записването на документите и/или удостоверителните и 
придружаващите документи в съответните директории и папки, кандидатът обединява тези 
директории и папки в компресиран файл във формат .zip, който озаглавява „Candidature - Dossier 
electronique“ и го записва на един или повече компактдискове CD-ROM. 
Всяка кандидатура трябва да съдържа поне един компактдиск с обозначение „Candidature - 
Dossier electronique - Original“ (оригинал) и друг компактдиск с обозначение „Candidature - 
Dossier electronique - Copie“ (копие) под формата на надпис пряко върху компактдиска. 
Ако съдържанието на досието на кандидатурата изисква повече от един компактдиск, всички 
компактдискове трябва да бъдат номерирани от 1 до x и трябва да носят или обозначение 
„Candidature - Dossier electronique - Original - Disque x“ (оригинали) или обозначение 
„Candidature - Dossier electronique - Copie - Disque x“ (копия) под формата на надпис пряко върху 
компактдиска. 
 

ГЛАВА 4. СРОКОВЕ И РЕД ЗА 
ПОДАВАНЕ НА 

КАНДИДАТУРАТА  

 СРОКОВЕ  

Крайният срок за изпращане или внасяне (вж. член III.4.2) на кандидатурите е 07/01/2020 г. 
Всяка кандидатура, изпратена или внесена след тази дата, ще бъде отхвърлена автоматично. 
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 РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА 
КАНДИДАТУРАТА  

За да се запази поверителността и целостта на досиетата на кандидатурите, пратките трябва да 
бъдат в запечатан плик, сложен във втори запечатан плик.  
Двата плика се запечатват.  
Кандидатите се приканват да използват етикетите, предоставени сред документите за 
процедурата (вж. член II.1.12), които трябва да бъдат разпечатани и залепени върху пликовете, 
за да се улесни подаването на кандидатурата им в компетентната служба на Европейския 
парламент. 
В зависимост от размера, думата „плик“ следва да се разбира като включваща колет, кашон, 
кутия и други контейнери; размерите на контейнера следва да съответстват възможно най-
добре на размерите на неговото съдържание. 
При всички случаи и независимо от вида на използваната опаковка, кандидатите се приканват 
да обърнат внимание на качеството на пликовете или на опаковката, в които изпращат своята 
кандидатура, за да не пристигнат скъсани, като по този начин се нарушава поверителността на 
съдържанието им и тяхната неприкосновеност. 
Ако се използват самозалепващи пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на 
самозалепващи ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. За подпис на 
изпращача се считат или саморъчният му подпис или печатът на неговото дружество. 
Всяка кандидатура, която не успее да запази поверителността на своето съдържание до 
отварянето на всички кандидатури едновременно, се отхвърля служебно. 
Върху външния плик е отбелязано също така името или търговското наименование на 
кандидата, както и точният адрес, на който той може да бъде уведомен за последващите 
действия по отношение на неговата кандидатура. 
 
Подаването на кандидатурите се извършва по избор на кандидатите: 

 по пощата (препоръчано писмо или равностойно средство) или чрез куриер, изпратени 
не по-късно от крайния срок, посочен по-горе, като се признава пощенското клеймо или 
датата на депозитната разписка, на адреса, поместен върху предоставените етикети. 

 или като се внесат лично от кандидата или от негов представител в Службата за 
официална кореспонденция не по-късно от крайната дата и час, посочени по-горе. 
Подаването на кандидатурата се потвърждава с разписка в два екземпляра от Службата 
за официална кореспонденция на Европейския парламент, носеща дата и подпис. 
Посочените дата и час се считат за дата и час на подаване на кандидатурата. Работното 
време на Службата за официална кореспонденция, където трябва да се внесат 
кандидатурите, е следното: 

от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч., 
и в петък от 9.00 ч. до 12.00 ч. 

Затворено през съботните и неделните дни, както и през почивните за Европейския 
парламент дни. 

Европейският парламент не е в състояние да гарантира приемането на кандидатурите, подадени 
по какъвто и да е начин извън работното време на горепосочената Служба за официална 
кореспонденция. 
Не може да се търси отговорност от Европейския парламент за това, че не е информирал 
кандидатите за промени в работното време на Службата за официална кореспонденция, които 
са настъпили след изпращането на документацията, свързана с поканата за участие в конкурса. 
Заинтересованите кандидати следва сами да се информират за валидността на обявеното 
работно време, преди да внесат лично кандидатурата. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА НА 
КАНДИДАТУРИТЕ  

 ОЦЕНКА НА КАНДИДАТУРИТЕ  

1. Оценка на техническите и професионалните критерии за подбор, свързани с екипа  
Всеки кандидат ще получи обща оценка NtotE от максимум 100 точки, изчислена чрез прилагане 
на следната формула: 
NtotE = NE1 + NE2 + NE3 + NE4 
Кандидатът с най-високия резултатNtotE ще получи оценка NE = 40%. 
Останалите кандидати ще получат оценка, изчислена въз основа на следната формула: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
където: 

 NtotEcand е оценката NtotE, получена от кандидата 

 NtotEmax е най-добрата оценка NtotE, получена сред кандидатите. 

 
Оценките NE1, NE2, NE3, NE4 ще бъдат дадени в зависимост от критериите, посочени в буква А от 
параграфа „Критерии за подбор по точки“, посочен в член III.2.2. 
 
2. Оценка на техническите и професионалните критерии за подбор, свързани с капацитета на 

кандидата за осъществяване на проект 
Всеки представен проект се оценява индивидуално и представлява една трета от общата оценка.  
Всеки кандидат ще получи обща оценка NtotC от максимум 300 точки, изчислена чрез прилагане 
на следната формула: 
NtotC = NtotC-projet1 + NtotC-projet2 + NtotC-projet3 

където 
NtotC-projet съответства на точките, получени за разглеждания проект по отношение на съчетанието 
на четирите критерия, изложени по-долу, по следната формула: 
NtotC-projet= (сума от (P1, P2, P3, P4)/4 + максимум (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Кандидатът с най-високия резултатNtotC ще получи следната оценка: 
NC = 60% 
Останалите кандидати ще получат оценка, изчислена въз основа на следната формула: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
където: 

 NtotCcand е оценката NtotC, получена от кандидата 

 NtotCmax е най-добрата оценка NtotC, получена сред кандидатите. 

 
Капацитетът на кандидата да осъществи даден проект ще бъде оценен чрез представените 
проекти въз основа на критериите, посочени в буква Б от параграфа „Критерии за подбор по 
точки“, посочен в член III.2.2. 
 
3. Крайна оценка  
Оценката на кандидатурите по отношение на техническите и професионалните критерии за 
подбор по точки ще доведе до определяне на окончателна оценка Nf от максимум 100%. 
Окончателната оценка NF ще бъде получена чрез прилагане на следната формула: 
NF = NE + NC  
където: 

 NE е резултатът, получен след оценката на критериите, свързани с екипа, с максимум 40% 
(вж. по-горе); 
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 NC е резултатът, получен след оценката на критериите, свързани с капацитета на кандидата 
за осъществяване на проект, с максимум 60% (вж. по-горе). 

Накрая, кандидатурите ще бъдат класирани според получената крайна оценка NF. 
В случай на равенство, решението се взема чрез жребий. 
 

 СЪОБЩАВАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ  

Европейският парламент уведомява едновременно и индивидуално по електронен път всеки 
отстранен кандидат, че неговата кандидатура не е била приета. Във всеки от случаите 
Парламентът посочва основанията за отхвърляне на кандидатурата, както и действащите 
процедури за обжалване. 
Едновременно с уведомленията за отхвърляне Европейският парламент съобщава решението за 
подбор на избраните кандидати.  
Във всеки случай, решението за избор става окончателно едва след като предпочетеният 
кандидат представи поисканите доказателства относно критериите за отстраняване и те бъдат 
приети от Европейския парламент.  
Кандидатите, чиито кандидатури не се били избрани, които не са били изключени съгласно 
критериите за отстраняване и чиито кандидатури отговарят на документацията за конкурса, 
могат да получат допълнителни сведения относно основанията за отхвърляне на тяхната 
кандидатура при представяне на молба в писмен вид, изпратена с писмо или по електронен път. 
Само кандидатите, които са представили допустима кандидатура, могат да поискат 
характеристиките и сравнителните предимства на избраните кандидатури и имената на 
избраните кандидати. Въпреки това не е необходимо да се оповестяват данни, чието огласяване 
би възпрепятствало прилагането на закона, би било в разрез с обществения интерес, би нанесло 
вреди на законните стопански интереси на публични или частни предприятия или би нарушило 
лоялната конкуренция между тези кандидати. 
 

 СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  

При необходимост след съобщаването на резултатите от етапа на подбор и преди започването 
на етапа на конкурса за архитектурни планове Европейският парламент може да спре неговото 
стартиране с цел проверка, ако исканията или коментарите на отхвърлените или ощетени 
кандидати или всякаква друга получена целесъобразна информация я оправдават. Въпросните 
искания, коментари или сведения трябва да бъдат получени в срок от 10 календарни дни, 
считано от деня след датата на едновременното уведомяване за решенията за отхвърляне и за 
подбор. В случай на временно прекратяване всички кандидати се уведомяват в рамките на три 
работни дни след решението за прекратяване. 
След приключване на допълнителната проверка, довела до спирането на процедурата, 
Европейският парламент може да потвърди решението си за подбор, да го измени или при 
необходимост да отмени процедурата. Новото решение се мотивира и съобщава в писмен вид 
на всички оспорвали решението кандидати. 
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ЧАСТ IV. ЕТАП НА СЪЩИНСКИЯ КОНКУРС ЗА 
АРХИТЕКТУРНИ ПЛАНОВЕ 

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
Участието в етапа на конкурса за архитектурни планове е ограничено до кандидатите, които са 
били избрани след етапа на подбор на кандидатурите, при условие че са представили исканите 
за подбора удостоверяващи и придружаващи документи и те не поставят под въпрос техния 
подбор.  
Избраните кандидати ще бъдат наричани по-долу „конкуренти“. 
Конкурентите ще трябва да участват в този конкурс със същата правна форма (временно 
сдружение, обединение, архитект, дружество и др.), която са приели при подаването на своята 
кандидатура. 
Единствено конкурентите ще имат достъп до специфичните за конкурса документи, като се 
изключват останалите кандидати. 
Всеки конкурент може да представи един архитектурен план, с подход за обновителен ремонт 
или подход за престрояване, или по един архитектурен план за всеки от двата подхода (за повече 
подробности относно подходите вж. член IV.3.1). 
 

ГЛАВА 2. ПРОЦЕДУРА  

 ПОКАНА  

Европейският парламент ще покани конкурентите да участват в етапа на конкурс за архитектурни 
планове като им изпрати едновременно покана за участие.  
Към това писмо ще бъде приложен, записан на един или повече компактдиска, целият набор от 
документи, свързани с изготвянето на архитектурния план и досието за конкурса, както и друга 
съответна информация, по-специално по отношение на графика на етапа на конкурса за 
архитектурни планове. 
 

 ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО  

По желание конкурентите могат да участват в посещение на помещенията, което ще бъде 
организирано на дата, която ще им бъде съобщена с поканата за представяне на оферти. 
Ще бъдат организирани две посещения на място, едното на френски, а другото – на английски 
език.  
Конкурентите ще могат да участват само в едно от двете организирани посещения.  
Броят на участниците за всеки конкурент е ограничен до 5-ма души.  
Присъствието на конкурентите се удостоверява с присъствен лист, който техните представители 
ще трябва да подпишат преди началото на посещението. 
В края на всяко от тези посещения Европейският парламент ще изготви доклад за посещението, 
който ще бъде изпратен по електронна поща едновременно на всички участници. 
Условията за участие в посещението на място са следните: 
Най-късно осем работни дни преди датата, определена за посещението на място, избрано от 
конкурента, последният трябва да изпрати на Европейския парламент следната информация по 
електронна поща на адрес INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu: 

 Идентификация на конкурента; 

 Електронен адрес на конкурента; 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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 Име, длъжност, номер на картата за самоличност и дата на раждане на участниците в 
посещението (могат да участват до 5 представители от всеки конкурент). 

Напомняме Ви, че достъпът до сградите на Парламента е строго регламентиран и 
задължително подлежи на предварително издаване на разрешение. 
При липса на изисканата по-горе информация в указания срок службите, отговарящи за 
провеждането на тази процедура, няма да могат да получат необходимите разрешения за 
достъп за Вашите представители, което ще доведе до забрана на достъпа им. 

Мястото на срещата е на входа на Центъра за акредитация в сграда „Алтиеро СПИНЕЛИ“ в 
Европейския парламент в Брюксел. 
В деня на посещението: 
Уверете се, че Вашите представители ще дойдат навреме на срещата.  
Имайте предвид, че в началото на посещението всеки представител получава карта за достъп до 
помещенията на Европейския парламент, в които ще се проведе посещението, и трябва да се 
подпише в присъствен списък, с който се удостоверява присъствието му. Ето защо всяко 
закъснение ще предотврати получаването на картата за достъп и подписването и може да 
доведе до изключване от участие в посещението на място. 

Евентуалните пътни разходи, свързани с посещението на място, са за сметка на конкурентите и 
не се възстановяват от Европейския парламент.  
 

 АНОНИМНОСТ  

Всички документи, съставящи досието с архитектурния план, трябва да са обозначени или на 
първата страница, ако става въпрос за текстов документ, ако върху тубуса, ако става въпрос за 
чертеж, или на ясно видимо място по избор на конкурента за другите видове документи, с 
идентификационен код, който представлява подпис и парафиране на въпросните документи. 
Кодът отговаря на следните характеристики: 

 Той трябва да съдържа точно 8 знака: 5 букви и 3 арабски цифри, избрани между 1 и 9 
включително; 

 Поне 2 от 5-те букви трябва да бъдат отпечатани с главни букви; 

 Забранява се повторението на букви или цифри; 

 Забраняват се интервали между знаците, пунктуационни знаци, ударения и всякакви 
други символи; 

 Изборът на поредността на буквите и цифрите се оставя на конкурента. 

Кодът трябва да бъде отпечатан със следния шрифт: 

 Наименование на шрифта: Arial 

 Размер на шрифта: 12 

 Цвят на шрифта: черен 

 Вид на шрифта: нормален 

В допълнение към документите, използвани за оценка на архитектурния план, обозначени както 
е посочено по-горе, конкурентите също така представят плик, който не носи никакво 
обозначение под каквато и да било форма, която да позволи конкурентът да бъде 
идентифициран с изключения на идентификационния код. 
Този плик трябва да бъде напълно непрозрачен и изцяло запечатан с всякакви технически 
средства, избрани от конкурента, така че да се гарантира неговата непокътнатост. 
Нито конкурсната комисия, нито институцията могат да бъдат подведени под отговорност при 
случайно отваряне на този плик. 
Поради това задължение на конкурента е да избере подходящ метод за запечатване на плика.  
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Този плик съдържа, с изключение на каквито и да било други документи, декларацията за избор 
на идентификационния код на архитектурния план и декларацията за поемане на ангажимент, 
която се изготвя въз основа на стандартния формуляр, приложен към поканата за участие в 
конкурса, надлежно попълнена, с дата и подпис на законния представител на конкурента. 
С изключение на този документ, който ще бъде отворен едва след като конкурсната комисия 
вземе решение, всички документи, представени в хода на конкурса, не трябва при никакви 
обстоятелства да позволяват идентифициране на конкурента. 
Във връзка с това тези документи не трябва да носят никакво лого, знак, символ, забележка или 
по-общо никаква маркировка от какъвто и да е вид и форма, които биха позволили да се 
идентифицира конкурентът.  
Особено внимание ще бъде отделено и на свойствата на цифровите файлове и предмети. 

Представянето на всякакъв документ, който не съответства на горепосочените разпоредби за 
анонимност, ще доведе до незабавното отхвърляне на досието с архитектурния план. 

 

ГЛАВА 3. КРИТЕРИИ ЗА 
РАЗГРАНИЧАВАНЕ И 

ОЦЕНКА НА СКИЦИТЕ  

 КРИТЕРИИ ЗА 
РАЗГРАНИЧАВАНЕ  

За да може Европейският парламент да бъде напълно информиран за резултатите от нейната 
работа, които ще му дадат възможност да вземе окончателно решение (вж. по-долу), 
конкурсната комисия ще разграничи архитектурните планове на такива, които предлагат 
разрушаване/престрояване, и такива, които предлагат обновителен ремонт, като приложи 
следния критерий: 

 Проектът се счита за проект за обновителен ремонт, ако запазва най-малко 80% от обема 
на съществуващата структура. 

 Проектът се счита за проект за разрушаване/престрояване, ако запазва по-малко от 80% 
от обема на съществуващата структура. 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

Конкурсната комисия оценява архитектурните планове, като прилага критериите и претеглянето 
посочени както следва:  

А ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ГРАДСКАТА, ПРИРОДНАТА И СОЦИАЛНАТА СРЕДА  15% 

 
  Символика  

 
  Отношение с околната среда  

 
  Откритост – гостоприемство  

Б АРХИТЕКТУРНА И ЕКОЛОГИЧНА КОНЦЕПЦИЯ  32% 

 
  Символика на сградата и вътрешните пространства  

 
  Архитектурно качество на сградата и вътрешните пространства  

 
  Биоклиматичен и екологичен подход  

 
  Качество на пленарната зала  

 
  Уникално преживяване на посетителите  



Concours n° 06D40-2019-M052 
  33 

Обновителен ремонт на сграда „Пол-Анри Спак“  Правила на конкурса 

В ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПРОСТРАНЕСТВЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ  30% 

 
  Функционално предложение  

 
  Връзки между функциите  

 
  Поток  

 
  Краткосрочна и дългосрочна гъвкавост  

Г ТЕХНИЧЕСКА СЪГЛАСУВАНОСТ  23% 

 
  Цели за околната среда  

 
  Цели за структурата  

 
  Цели за достъпност  

 
  Цели за сигурност  

 

ГЛАВА 4. СЪДЪРЖАНИЕ И 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОСИЕТО 

С АРХИТЕКТУРНИЯ ПЛАН  

 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОСИЕТО С 
АРХИТЕКТУРНИЯ ПЛАН  

ВАЖНО: Всички изложени по-долу разпоредби се прилагат във всички случаи, в които 
конкурентът реши да представи един или два архитектурни плана (вж. част IV, глава 1). 
Ако конкурентът реши да представи два архитектурни плана, те трябва да бъдат представени 
в две отделни досиета, в съответствие с изложените по-долу правила. 
Идентификационният код, определен в разпоредбите на член IV.2.3, е общ и за двете досиета. 

 
A. Документите на архитектурните планове трябва да се предадат частично на хартиен 

носител и отчасти в цифров формат: 

 На хартиен носител се изпращат: 

o Контролният списък; 

o Запечатаният плик, съответстващ на разпоредбите на член IV.2.3 по-горе, и 
съдържащ също на хартиен носител изцяло попълнената декларация за поемане 
на ангажимент, с дата и подпис на законния представител на конкурента, който 
също така е парафирал всички страници на документа; 

o Презентационните табла; 

o Всички други документи (в два екземпляра). 

 

 На цифров носител се изпращат: 

o Презентационните табла в непроменяем формат (pdf).  

o Всички други документи в оригинален и в непроменяем цифров формат (pdf) 

 
Документите на архитектурните планове трябва да бъдат пълни. 
С оглед на изискването за анонимност и равни условия на конкурентите администрацията на 
Европейския парламент няма да може да поиска от конкурента да допълни непълно или 
нечетливо досие на архитектурен план или досие, в което не е спазен изискваният формат. 
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Поканата за участие в конкурса ще бъде придружена от компактдиск, съдържащ компресиран 
файл във формат .zip, озаглавен „Esquisse - Dossier electronique“ (Архитектурен план – 
Електронно досие). 
Това досие съдържа директории и папки, в които конкурентите ще трябва да запишат исканите 
документи в електронна форма. 
 
Б. Съдържание 
Документите на архитектурните планове са следните: 

 Контролен списък  

Контролният списък се основава на образеца, предоставен в компактдиска, придружаващ 
поканата за участие в конкурса. 
Той дава възможност на конкурента да се увери в пълнотата на документите на 
архитектурния план.  
Той дава възможност на Европейския парламент да се увери, че конкурентът е осигурил 
пълнотата на своите документи. 

 Запечатан и анонимен плик, съдържащ декларацията за поемане на ангажимент. 

В последната се съдържат: 
o Декларация за избор на идентификационен код за архитектурния план; 
o Декларация за авторство; 
o Ангажимент за оказване на подпомагане, ако Европейският парламент реши да му 

възложи такава задача; 

Декларацията за поемане на ангажимент се основава на образеца, предоставен в 
компактдиска, придружаващ поканата за участие в конкурса. 
Декларацията за поемане на ангажимент е надлежно попълнена, с дата и подпис от лицето 
или лицата, упълномощени да представляват конкурента.  
Запечатаният плик трябва да носи единствено идентификационния номер, определен в 
разпоредбите на член IV.2.3. 
 

 Презентационни табла  

Участниците трябва да предоставят набор от 6 табла във формат DIN A1, които представляват 
графична документация без текст и не се нуждаят от обяснение. 
В долната част на таблото се съдържат идентификацията на документа, кодът за 
идентификация на конкурента от 8 знака и номерирането на таблата.  
Презентационните табла се предават също така и в непроменяем цифров формат (.pdf). 
Таблата трябва да могат да бъдат разглеждани независимо едно от друго. 
Графичните илюстрации не съдържат текст, но могат да съдържат шифрирани препратки.  
Ще бъдат представени и две съдържащи легенди табла с размер A3, изготвени въз основа 
на образеца, приложен към поканата за участие в конкурса.  
Таблата във формат DIN трябва да са от подсилен с пяна картон с дебелина 10 мм и да се 
четат вертикално. 
 

 Досие на архитектурния план, съдържащо: 

o Документ, озаглавен „Document A : Rapport principal“ („Документ А: Основен доклад“) 

Този документ определя качествените и функционалните характеристики на проекта и 
обосновава избраното решение за урбанистична и архитектурна концепция и показва, че 
изискванията на плана за обновяването на сграда „Пол-Анри СПАК“ са спазени. 
Това е документ с описателен, обяснителен и обосноваващ характер във формат за 
документи А4. За всеки документ е наложено ограничение върху броя на страниците A4, 
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разпечатани върху лицевата страна17. Този брой не предопределя броя на страниците, от 
които се нуждае конкурентът за своето представяне, който може да е по-малък, но 
определя максималния брой страници, които ще бъдат взети предвид от конкурсната 
комисия, тъй като страниците, които надхвърлят това ограничение, няма да ѝ бъдат 
представени. 
По отношение на документите трябва да се спазват следните изисквания: 
 Документите имат полета от 1,5 см отляво, 1 см отдясно, структурирано изложение 

и са подобаващо подвързани. Размерът на шрифта е най-малко 12 пункта. В долната 
част на страницата се съдържа идентификацията на документа (от букви и цифри), 
идентификацията на конкурента от 8 знака и поредния номер на страницата. 
Оригиналният цифров формат е „Word“. 

 Текстовите документи трябва да бъдат предоставени във формат .doc, а таблиците, 
списъците и изчисленията трябва да са в .xls или съвместим формат. 

 Графичните илюстрации не съдържат текст, но могат да съдържат шифрирани 
препратки и легенда с оригинален цифров формат в Word или Excel. 

 
Докладът съдържа следните елементи: 
A1. Резюме: 

 Резюме на проекта (това резюме трябва да бъде ограничено до текст и илюстрации на 3 
страници A4 лицева страна (само от едната страна). 

A2. Описание, свързано с интеграцията и връзките с градската, природната и социалната среда 
 Обяснителна бележка към концепцията за интеграция и връзка, по-специално по 

отношението на символиката, ефективността, откритостта и гостоприемството. По какъв 
начин предложената сграда ще се вписва в своята градска, природна и социална среда и 
ще бъде свързана с нея? В какъв периметър се простира нейното взаимодействие със 
средата? Как външният подход отразява 3-те стълба на визията? Как и с каква полезна 
цел проектът излиза извън строгата рамка за градоустройствено планиране? Тази 
обяснителна бележка трябва да бъде ограничена до текст и илюстрации на 8 страници 
A4 лицева страна (само от едната страна). 

A3. Описание на архитектурната и екологичната концепция 
 A.3.1 Обяснителна бележка за символиката на сградата и нейните външни пространства 

(тя трябва да бъде ограничена до текст и илюстрации на 2 страници A4 лицева страна 
(само от едната страна)). 

 A.3.2 Обща обосновка на архитектурните решения, направени с оглед на подчертаването 
на архитектурните качества на сградата и на вътрешните пространства. Какви са 
основните стълбове на архитектурната концепция? (тази обосновка трябва да бъде 
ограничена до текст и илюстрации на 8 страници A4 лицева страна (само от едната 
страна)). 

 A.3.3 Описание на външния и вътрешния биоклиматичен подход на сградата (тази 
бележка трябва да бъде ограничена до текст и илюстрации на 8 страници A4 лицева 
страна (само от едната страна)). 

 А.3.4 Описание на пленарната зала, състояща се главно от виртуални изгледи на 
предложената пленарна зала (изглед тип „бял макет“18 в нюанси на сивото), надлъжен 
разрез и план по нива. Последните документи трябва да са четливи в поискания формат. 
Текстът съдържа обяснение на концепцията. (Тази обяснителна бележка трябва да бъде 

                                                           
17 Всеки две страници А4 лицева страна, могат да бъдат заменени от една страница А3 лицева страна. 

 18 Напомняме, че конкурсът не се отнася до определянето на довършителните материали. 
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ограничена до текст и илюстрации на 6 страници A3 лицева страна (само от едната 
страна)). 

 А.3.5 Описание на уникалното преживяване на посетителите. По какви причини даден 
минувач, турист, студент, гражданин, който се интересува от живота на Европейския 
парламент или всяко друго лице, би дошло да разгледа или да посети сградата, би 
повторил или препоръчал посещението? (Тази обяснителна бележка трябва да бъде 
ограничена до текст и илюстрации на 6 страници A4 лицева страна (само от едната 
страна)). 

A4. Описание на постигането на пространствените и функционалните цели 
 А.4.1 Обосновка на функционалното предложение, която изтъква приоритетните 

стълбове на концепцията във връзка с функционалния подход и илюстрира как 
решението отговаря на нуждите на плана за обновяване на сградата „Пол-Анри Спак“ и 
на бъдещите ѝ ползватели (тази обяснителна бележка трябва да бъде ограничена до 
текст и илюстрации на 8 страници A4 лицева страна (само от едната страна)); 

 А.4.2. Диаграма на вътрешните потоци на проекта за членовете на ЕП, посетителите, 
официалните посещения, медиите и логистиката, изразени с цветовите кодове на 
функциите (вж. приложение 4). (тези диаграми следва да бъдат ограничени до 5 
графични страници A3 лицева страна); 

 А.4.3 Описание на краткосрочната и дългосрочната гъвкавост на сградата. По какъв начин 
пространствата могат да се пригодят към различни дейности? Как сградата може да се 
развива във времето? Какво улеснява тези адаптации? (Тази обяснителна бележка 
трябва да бъде ограничена до текст и илюстрации на 6 страници A4 лицева страна (само 
от едната страна)). 

 

A5. Описание на техническата концепция 
 А.5.1 Екологична концепция: описание на екологичния подход, на начина, по който 

архитектурата го интегрира, на разработения потенциал на проекта или на този, който 
може да бъде разработен, по отношение на целите на „Харта за екологична образцовост“ 
(приложение 1). (Тази обяснителна бележка трябва да бъде ограничена до текст и 
илюстрации на 6 страници A4 лицева страна (само от едната страна)). 

 A.5.2 Основни технически решения, предложени за структурата на сградата (тази 
бележка трябва да бъде ограничена до текст и илюстрации на 2 страници A4 лицева 
страна (само от едната страна)). 

 А.5.3 Концепция „Дизайн за всички“: описание на включването в проекта на достъп за 
лица с намалена подвижност (ЛНП) както от околността на сградата до нейния вход, така 
и във вътрешността на сградата. (Тази обяснителна бележка трябва да бъде ограничена 
до текст и илюстрации на 3 страници A4 лицева страна (само от едната страна)). 

 А.5.4 Описание на концепцията за отчитане в проекта на аспектите, свързани със 
сигурността, съгласно информацията, която ще бъде предоставена в рамките на поканата 
за участие в конкурса. (Тази обяснителна бележка трябва да бъде ограничена до текст и 
илюстрации на 3 страници A4 лицева страна (само от едната страна) 

A6. Таблица на повърхностите и съотношенията 
 А.6.1 Таблица, в която се посочват площите на помещенията и други количествени данни 

с кодовете на функциите, съгласно формуляра, който ще бъде предоставен в рамките на 
поканата за участие в конкурса; 

 А.6.2 Таблица, в която се посочват площите на обвивката на сградата и техния вид, 
съгласно формуляра, който ще бъде предоставен в рамките на поканата за участие в 
конкурса; 
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 Документ, озаглавен „Document B: Dessins et autres documents graphiques“ („Документ Б: 
Чертежи и други графични документи“) 

Документите, съставляващи документ Б, трябва да спазват следните изисквания: 
 Документ Б съдържа графичните документи, които трябва да се представят в 

оригиналния им формат DIN A1, правилно сгънати във формат А4 и поставени в отделни 
пластмасови пликове, придружени от умалено копие във формат А3, което не е сгънато.  

 Графичните документи не съдържат текст, но могат да съдържат препратки с букви и 
цифри и легенда. Легендата фигурира върху копието A3. Цифровият формат е Word или 
Excel 

 Цифровият формат на чертежите представлява .dwg, създаден с AUTOCAD или съвместим 
формат. Скалата на чертежа е 1 чертожна единица = 1 cm. 

 Макетът или макетите BIM19, които са послужили за разработването на чертежите, се 
предоставят във формат, който позволява макетът да се разглежда със стандартно 
приложение за разглеждане.  

 

 

 

Скала Минимален 
брой 
документи 

Максимален 
брой 
документи 

Формат 
DIN 

1. План за градско планиране за 
територията на Европейския квартал 
и общ поглед върху сградата със 
нейните подстъпи и движение, 
релефни секции на терена на улица 
„Rue du Luxembourg“ и на артерията 
„Rue Wiertz“ 

1/1000 1 2 A0 

2. Най-малко 4 значими отдалечени 
градски аспекта, така както са 
определени в поканата за участие в 
конкурса 

 4 10 A4 

3. Планове на всички надземни и 
подземни нива на архитектурния 
проект, с очертания, анотации и 
оцветяване на различните видове 
пространства в съответствие с 
програмата 

1/500   определя 
се от 
архитекта 

4. Минимум 2 разреза с обозначение 
на нивата на пода 

1/500 2 6 определя 
се от 
архитекта 

5. Външни височини на сградата 1/500 4 6 определя 
се от 
архитекта 

6. Най-малко 4 близки перспективи тип 
„бял макет“ на сградата, погледната 
отвън, с интегриране в 
съществуващата среда 

 4 8 A3 

                                                           
19 По-специално елементите на макета на структурата, на обвивката, на функциите, на общите и отделните обеми, които са дали 
възможност за създаването на таблиците на площите и перспективите, на които се основават виртуалните изображения. 
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7. Най-малко 4 перспективи тип „бял 
макет“ на значимите пространства 
на проекта, сред които: пленарната 
зала, почетния двор, 
структуриращите зони на проекта  

 4 8 A4 

8. Диаграми на потоците от 
посетители, членове на ЕП, 
официалните посещения и 
логистиката.  

 1 2 A0 

9. Концепцията „Дизайн за всички“ 
обяснена с диаграма (обозначаване 
на достъпните зони с цвят) 

 1 2 A1 

10. Перспективи тип „бял макет“ на 
структурата 

 3 10 A3 

 
 

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОСИЕТО 
С АРХИТЕКТУРНИЯ ПЛАН  

Досието с архитектурния план ще бъде представено под формата на придружаващо писмо на 
хартиен носител, към което ще бъдат приложени: 

 Запечатан плик, съдържащ декларацията за поемане на ангажимент. 
 

 Една или няколко папки, всяка обозначена с етикет „classeur A/[идентификационен код]“ и 
съдържаща: 

o Контролен списък 
o Документите, съставляващи „Документ А: Основен доклад“ 
o Един или повече компактдиска с обозначение „Document A – [идентификационен 

код] – Original“ (оригинал) под формата на надпис пряко върху компактдиска, 
съдържащ документите, съставляващи „Документ А“ в цифров формат.  

o Един или повече компактдиска с обозначение „Document A – [идентификационен 
код] – Copie“ (копие) под формата на надпис пряко върху компактдиска, съдържащ 
документите, съставляващи „Документ А“, в цифров формат.  

Ако се използват няколко папки, те се номерират от 1 до x и всяка от тях носи етикет „classeur 
A – [идентификационен код] – № х“. 
Използваните етикети трябва да бъдат бели на цвят, с формат 192 мм на 39 мм, поставен 
върху гърба на папките. 
Те се отпечатват с шрифт „Arial“, нормален, размер 12, черен цвят. 
Ако се използват няколко компактдиска, те се номерират от 1 до x и носят обозначение 
„Document A – [идентификационен код] – Original – Disque x“ (оригинал) или обозначение 
„Document A – [идентификационен код] – Copie – Disque x“ (копие) под формата на надпис 
пряко върху компактдиска. 
 

 Една или няколко папки, всяка обозначена с етикет „classeur B“ и съдържаща: 
o Документите, съставляващи „Документ Б“, с етикет „classeur B/[идентификационен 

код]“; 
o Един или повече компактдиска с обозначение „Document B – [идентификационен 

код] – Original“ (оригинал) под формата на надпис пряко върху компактдиска, 
съдържащ документите, съставляващи „Документ B“ в цифров формат. 
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o Един или повече компактдиска с обозначение „Document B – [идентификационен 
код] – Copie“ (копие) под формата на надпис пряко върху компактдиска, съдържащ 
документите, съставляващи „Документ B“ в цифров формат. 

Ако се използват няколко папки, те се номерират от 1 до x и всяка от тях носи етикет „classeur 
B – [идентификационен код] – № х“. 
Използваните етикети трябва да бъдат бели на цвят, с формат 192 мм на 39 мм, поставен 
върху гърба на папките. 
Те се отпечатват с шрифт „Arial“, нормален, размер 12, черен цвят. 
Ако се използват няколко компактдиска, те се номерират от 1 до x и носят обозначение 
„Document B – [идентификационен код] – Original – Disque x“ (оригинал) или обозначение 
„Document B – [идентификационен код] – Copie – Disque x“ (копие) под формата на надпис 
пряко върху компактдиска. 
 

 6-те презентационни табла. 

 
 

ГЛАВА 5. СРОКОВЕ И РЕД ЗА 
ПОДАВАНЕ НА ДОСИЕТО С 

АРХИТЕКТУРНИЯ ПЛАН  

 СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ДОСИЕТО С АРХИТЕКТУРНИЯ 

ПЛАН  

Крайната дата и час за изпращане или внасяне (вж. член IV.5.2) на досиетата за архитектурен 
план ще бъдат посочени в поканата за участие в конкурса. Всяко досие с архитектурен план, 
изпратено или подадено след тази дата и час, ще бъде отхвърлено автоматично. 
 
 

 РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ДОСИЕТО С АРХИТЕКТУРНИЯ 

ПЛАН  

За да се запази поверителността и целостта на досиетата за архитектурен план, пратките трябва 
да бъдат в запечатан плик, сложен във втори запечатан плик.  
Двата плика се запечатват.  
Конкурентите се приканват да използват етикетите, предоставени в писмото с поканата за 
участие в конкурса, които трябва да бъдат разпечатани и залепени върху пликовете, за да се 
улесни подаването на досието с архитектурния план в компетентната служба на Европейския 
парламент. 
В зависимост от размера, думата „плик“ следва да се разбира като включваща колет, кашон, 
кутия и други контейнери; размерите на опаковката следва да съответстват възможно най-добре 
на размерите на нейното съдържание. 
При всички случаи и независимо от вида на използваната опаковка, конкурентите се приканват 
да обърнат внимание на качеството на пликовете или на опаковката, в които изпращат своето 
досие с архитектурен план, за да не пристигнат скъсани, като по този начин се нарушава 
поверителността на съдържанието им и тяхната неприкосновеност. 
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Ако се използват самозалепващи пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на 
самозалепващи ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. За подпис на 
изпращача се считат или саморъчният му подпис или печатът на неговото дружество. 
Всяко досие с архитектурен план, което не успее да запази поверителността на своето 
съдържание до отварянето на всички досиета едновременно, се отхвърля служебно. 
Външният плик трябва да носи идентификационния код, избран от конкурента. 
 
Подаването на досиетата за архитектурен план се извършва по избор на конкурентите: 

 Чрез куриерска служба, като се приема датата на разписката, издадена от куриерската 
служба за доставянето на адреса, посочен на предоставените етикети. 

 или като се внесат лично от конкурента или от негов представител в Службата за 
официална кореспонденция не по-късно от крайната дата и час, посочени по-горе. 
Подаването на досието с архитектурния план се потвърждава с разписка в два 
екземпляра от Службата за официална кореспонденция на Европейския парламент, 
носеща дата и подпис. Посочените дата и час се считат за дата и час на подаване на 
досието. Работното време на Службата за официална кореспонденция, където трябва да 
се внесат кандидатурите, е следното: 

от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч., 
и в петък от 9.00 ч. до 12.00 ч. 

Затворено през съботните и неделните дни, както и през почивните за Европейския 
парламент дни. 

Европейският парламент не е в състояние да гарантира приемането на досиетата за 
архитектурен план, подадени по какъвто и да е начин извън работното време на 
горепосочената Служба за официална кореспонденция. 
Не може да се търси отговорност от Европейския парламент за това, че не е информирал 
конкурентите за промени в работното време на Службата за официална кореспонденция, 
които са настъпили след изпращането на документацията, свързана с поканата за участие 
в конкурса. Заинтересованите конкуренти следва сами да се информират за валидността 
на обявеното работно време, преди да внесат лично досието с архитектурния план. 
 

ГЛАВА 6. СЪОБЩАВАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ  

Европейският парламент информира едновременно и поотделно всеки конкурент по 
електронна поща за действията, предприети във връзка с неговия архитектурен план. 
В уведомленията за резултатите, които се изпращат на конкурентите, които не са били обявени 
за спечелили, се посочват възможните средства за оспорване. 
Уведомлението за резултатите, което ще бъде изпратено на спечелилия конкурса, не 
представлява ангажимент от страна на институцията спрямо него, нито по отношение на избора 
на неговия проект за изпълнение, нито по отношение на задължението на институцията да му 
възложи последваща задача. 
 
 

ЧАСТ V. СЛЕДВАЩИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

ГЛАВА 1. ИЗБОР НА БЮРОТО  
Спечелилият конкурса проект и най-добрият проект, предлагащ другия подход – обновителен 
ремонт или разрушаване/престрояване, ще бъдат представени на Бюрото на Европейския 
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парламент, който е политическият орган, отговарящ за управлението на административните, 
организационните и финансовите въпроси, свързани с функционирането на институцията. 
Представянето ще се основава на доклада на конкурсната комисия относно предимствата и 
недостатъците на представяния проект или проекти. Това представяне ще включва по-точно 
заключенията от независимата оценка на разходите за двата избрани проекта, установена на 
обща основа, която ще бъде съобщена заедно с поканата за участие в конкурса. С участието си в 
конкурса, конкурентите приемат резултатите от тази оценка. 
Въз основа на това Бюрото ще определи проекта, който да бъде разработен на по-късен етап. 
След като бъде извършена тази операция, ще бъдат отворени всички пликове, съдържащи 
идентификационния код на архитектурните планове, за да може да се идентифицират техните 
автори. 
Прехвърлянето на правото на възпроизвеждане и публично разгласяване на изображенията и 
изгледите на обновената сграда, така както са определени в последния параграф на член II.1.7, 
и отказването от права, предвидено в тази алинея, се извършват в края на процедурата, 
предвидена в член 11, параграф 1, буква б) от приложението към Финансовия регламент, чрез 
плащане на конкурента, който е представил избрания за изпълнение проект на сумата от 
100,000 EUR без ДДС срещу пълна и окончателна фактура. 
 

ГЛАВА 2. ЗАДАЧА ЗА 
ОКАЗВАНЕ НА 

ПОДПОМАГАНЕ  

 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ЗА 
ЗАДАЧАТА  

Европейският парламент си запазва правото, без да е длъжен да го направи, да започне заедно 
със спечелилия конкурса процедура на договаряне с оглед подписването на договор за 
предоставяне на услуги с цел задача за проследяване на концепцията в контекста на 
процедурата за определяне на оператор по проектиране и изграждане и нейното разработване. 
Ако Европейският парламент реши да открие горепосочената процедура, тя би била съобразена 
с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 
18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и по-специално 
член 11, параграф 1, буква г) от приложение 1 към посочения регламент. 
Европейският парламент си запазва също така възможността да започне процедура за преговори 
с автора на другия представен на Бюрото проект, съобразно с разпоредбите на Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и по-специално член 11, параграф 1, буква б) 
от приложение 1 към посочения регламент. 
 

 ЗАДАЧАТА  

При условие че бъде сключен договор, задачата ще бъде описана в проекта на договор и 
техническите условия, свързани с възлагането на задачата, които ще бъдат съобщени в началото 
на процедурата по договаряне. 
Тя ще включва, без да се ограничава само до тях, следните етапи: 

 Съдействие по време на подготовката и провеждането на състезателния диалог 

 подпомагане преди въвеждането на разрешителните 

 подпомагане по време на въвеждането на разрешителните 



Concours n° 06D40-2019-M052 
  42 

Обновителен ремонт на сграда „Пол-Анри Спак“  Правила на конкурса 

 подпомагане при управлението на модификациите 

В случай на сключване на договор, единствено съдействието, оказвано на Европейския 
парламент по време на подготовката и провеждането на процедурата на състезателния диалог, 
ще представлява задължителна част от задачата, докато изпълнението на другите услуги не е 
задължително. 
 

 СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ  

Без да се засягат разпоредбите на следващия параграф, авторът или авторите на проекта, избран 
за осъществяване от Европейския парламент, при всички случаи не може да участват в 
процедурата на състезателен диалог, която Европейският парламент си запазва правото да 
започне в края на конкурса, нито могат да установят контакт, или да приемат какъвто и да било 
контакт от участниците в гореспоменатата процедура за състезателен диалог. 
В случай че трябва да бъде подписан договор между Европейския парламент и автора(ите) на 
проекта, избран за осъществяване от Европейския парламент, договорът ще предвижда 
дерогации от това общо правило и ще определи правила за прилагането му.  
 
 

ГЛАВА 3. ПУБЛИЧНА ИЗЛОЖБА 
НА АРХИТЕКТУРНИТЕ 

ПЛАНОВЕ  
В края на конкурса за архитектурни планове или на процедурата по договаряне с победителя в 
конкурса, ако Парламентът реши да открие такава процедура, Европейският парламент 
организира публична изложба на всички обявени за допустими архитектурни планове на 
конкурентите.  
Всички конкуренти ще бъдат поканени да участват в публичната изложба. 
След закриването на изложбата на архитектурните планове, неспечелилите конкуренти могат да 
оттеглят своите планове, като поискат среща в срок от 30 календарни дни.  
Исканията за среща може да се изпращат по електронна поща на следния адрес: 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

ЧАСТ VI. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 
Приложение 1: Харта за екологична образцовост  
Приложение 2: Таблица на функциите 
Приложение 3: Планиран график 
Приложение 4:  Местоположение, разположение и изгледи на съществуващата сграда 
Приложение 5: Технически специалности 
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