
КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ  ЗА 

ОЦЕНКА/ОБЕЗЦЕНКА/ПРЕОЦЕНКА НА  ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 

ИМОТИ И ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - 

ХОЛДИНГ” ЕАД 

 

 

РАЗДЕЛ I 

УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС  

Настоящият конкурс за избор на независим оценител за 

оценка/обезценка/преоценка на инвестиционните имоти и дълготрайни активи, 

собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД - гр. София, се провежда на 

основание на Международен счетоводен стандарт МСС 40 и МСС 36. 

В конкурса могат да участват, при условията на прозрачност и 

равнопоставеност, всички лицензирани оценители, които отговарят на 

изискванията на настоящата Конкурсна документация, както и на приложимите 

разпоредби на действащото българско законодателство. 

 

Обособени позиции за оценяване/обезценяване/преоценка: 

1. Недвижими имоти (сгради): 

1.1. ОФИСЕН ЕТАЖ, Секция „Г”, кота 0 /нула/, с РЗП 473,36 кв.м 

/застроена площ от 378,69 кв.м/ находящ се в жилищна сграда в квартал 23, гр. 

София, ж.к. „Левски-Г”, с кадастрален идентификатор 68134.601.248.1; 

1.2. ОФИСЕН ЕТАЖ, Секция „А”, кота 0 /нула/, с РЗП 101,43 кв.м., 

/застроена площ от 87,44 кв.м/ находящ се в жилищна сграда в квартал 23 на гр. 

София, ж.к. „Левски-Г”, с кадастрален идентификатор 68134.601.248.1; 

1.3. МАГАЗИН, Секция „Б”, кота 0 /нула/, с РЗП 213,21 кв.м. /застроена 

площ от 183,80 кв.м/, находящ се в жилищна сграда, в квартал 23 на гр. София, 

ж.к. „Левски-Г”, с кадастрален идентификатор 68134.601.248.1; 

1.4. ОФИС, Секция „А”, кота 0 /нула/, с РЗП 578,96 кв.м., /застроена площ 

от 499,10 кв.м./, в квартал 23 на гр. София, ж.к. „Левски-Г”, с кадастрален 

идентификатор 68134.601.248.1; 

1.5. СКЛАД 1 /първи/, 2 /втори/, 3 /трети/, 4/четвърти/, 5 /пети/, коридор и 
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стълбищна клетка, Секция Г, кота -2,60, с РЗП 263,63 кв. м /застроена площ от 

210,90 кв. м/, в квартал 23 на гр. София, ж.к. „Левски-Г”, с кадастрален 

идентификатор 68134.601.248.1; 

1.6. ПОЧИВНА БАЗА „ПРИБОЙ”, в кв. Галата, град Варна, с обща площ 

на застрояване 683,00 кв.м и обща РЗП от 1 476 кв. м, състояща се от три 

хотелски тела, хранителен блок и прилежащи площи, с кадастрален 

идентификатор ПИ 10135.5511.79; 

1.7. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА „РОТОРНО”, със застроена площ от 

261 кв.м. и РЗП 320 кв. м, находяща се в гр. София, район Средец, ул. „Иван 

Вазов” № 12, с идентификатор 68134.100.368.4; 

1.8. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА „ЦИНКОГРАФИЯ”, със застроена 

площ от 124,53 кв. м и РЗП от 132,28 кв. м, на един етаж находяща се в гр. София, 

район Средец, ул. „Ген.Йосиф В. Гурко” № 21, Партерен етаж в сграда с 

идентификатор 68134.100.368.7; 

1.9. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА „ИВАН 

ВАЗОВ”, със застроена площ от 2 006 кв. м, и РЗП от 6 777,42 кв. м, на четири 

етажа, находяща се в гр. София, район Средец, ул. „Иван Вазов” № 12, сградата 

с идентификатор 68134.100.368.7; 

1.10. ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с производствено и ремонтно 

предназначение - ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС състояща се от 2 (две) халета: 

ХАЛЕ 1 със застроена площ от 2 335,00 кв.м и СГРАДА ХАЛЕ 2 със застроена 

площ от 2 335,00 кв.м, и разгъната застроена площ от 4 670 кв.м, находящи се в 

местността „Герена”, землището на с. Константиново, община Белослав, област 

Варна, с кадастрален идентификатор на сграда 38354.307.13.86; 

1.11. СГРАДА КАЗАРМА със застроена площ от 1 019,00 кв.м, и разгъната 

застроена площ от 5 095 кв.м, находяща се в местността „Герена”, землището на 

с. Константиново, община Варна, област Варна, с кадастрален идентификатор 

сграда 38354.307.13.68. 

 

2. Движимо имущество - моторни превозни средства: 

2.1. Лек автомобил, марка „ХЮНДАЙ”, модел „IX 55”, 2011 г.; 

2.2. Лек автомобил, марка „ХЮНДАЙ ТС”, модел „Грандйор”, 2008 г.; 

2.3. Лек автомобил, марка „Ситроен”, модел „С4”, 2012 г.; 

2.4. Лек автомобил, марка „Ситроен”, модел „Берлинго”, 2012 г.;  
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2.5. Лек автомобил, марка „Шкода”, модел „Супърб”, 2013 г.; 

2.6. Лек автомобил, марка „Санг Йонг”, модел „Рекстън”, 2013 г. 

2.7. Товарен автомобил, марка „Прага“, модел V3S.; 

2.8. Товарен автомобил – седлови влекач, марка „Ивеко“, модел 9748. 

2.9. Полуремарке платформа, S011.  

 

3. Други дълготрайни материални активи, собственост на „ТЕРЕМ-

ХОЛДИНГ” ЕАД. 

3.1. Офис техника. 

3.2. Офис оборудване. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ НА КОНКУРСА И 

КОНТАКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА 

 

1. Предоставяне на конкурсна документация. 

Конкурсната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк 

безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Електронна борса”. 

 

2. Извършване на огледи. 

2.1. Огледи на обектите могат да бъдат извършвани, след предварително 

съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД на телефон +359 2 

806 27 57 и/или на e-mail адрес: m_noeva@terem.bg, всеки работен ден, от 9:00 до 

16:00 часа до 03.10.2022 г., включително, след предварителна заявка. 

2.2. Огледите се извършват по местонахождението на обектите: 

- гр. София, район Подуяне, ж.к. „Левски-Г”, ул. „Станислав Доспевски”, 

бл. 40; 

- гр. София, район Средец, ул. „Иван Вазов” № 12; 

- гр. София, район Средец, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 21; 

http://www.terem.bg/
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- гр. Варна, район Аспарухово, квартал “Галата”, зона за отдих „Прибой”; 

- обл. Варна, общ. Белослав, землището на с. Константиново, местността 

„Герена”.  

2.3. При извършване на огледите, кандидатите за участие в конкурса, могат 

да се запознаят с наличната документация за обектите на конкурса. 

2.4. Всякакъв пропуск на участника в конкурса да се запознае с 

информацията и документите, представени в Конкурсната документация или 

предоставени на разположение на лицето по мястото на огледа, както и пропуск 

да установи фактическото състояние на обектите, не го освобождава от 

отговорността да изпълни задълженията си при евентуалното му определяне за 

участник, спечелил конкурса. 

 

3. Осъществяване на контакти във връзка с конкурса. 

3.1. Лицата, запознали се с настоящата Конкурсна документация, следва да 

осъществяват цялата си писмена кореспонденция с „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, 

отнасяща се до конкурсната процедура за избор на независим оценител за 

оценка/обезценка/преоценка на инвестиционните имоти и дълготрайни активи, 

собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, както следва: 

• при изпращане по пощата или с куриер - на адреса на дружеството; 

• по имейл – на адрес: terem@terem.bg; 

• при лично предаване - в деловодството на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД. 

На вниманието на: Изпълнителния директор 

Относно: Конкурсна процедура за избор на независим оценител за 

оценка/обезценка/преоценка на инвестиционните имоти и 

дълготрайни активи, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД 

Подател: пълно наименование, адрес, електронен адрес и 

телефон на подателя. 

Лицата, запознали се с Конкурсната документация, могат да поискат 

допълнителна информация във връзка с конкурса на телефон +359 2 806 27 57 . 

3.2. В срок до 30.09.2022 г., всички лица, запознали се с настоящата 

Конкурсна документация, имат право писмено да искат разяснения по 

процедурата за провеждане на конкурса или допълнителна информация за 

обектите на конкурса. Всички искания трябва подробно и точно да указват 

информацията, разяснението или инструкциите, които се търсят. „ТЕРЕМ - 

mailto:terem@terem.bg;
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ХОЛДИНГ” ЕАД ще полага усилия да отговаря в срок от 1 (един) работен ден 

(без да се счита работния ден на получаване на искането) на всички разумни 

искания за разяснения, респективно допълнителна информация за обектите на 

конкурса. Разясненията/допълнителната информация ще бъдат изготвяни в 

писмена форма. 

На всички лица, запознали се с Конкурсна документация, ще бъде 

предоставена възможност да се запознаят с дадените разяснения (без да се 

разкриват данни за лицето, поискало, респективно на което е дадено съответното 

разяснение) на място в административната сграда на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” 

ЕАД. По преценка на КОМИСИЯТА, съответните разяснения могат да бъдат 

предоставени на лицето, което ги е поискало и чрез електронна поща, по 

пощенски път, или лично. Устни разяснения или инструкции не са обвързващи 

за „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД. 

3.3. В първото си писмо до „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД лицата, запознали 

се с Конкурсната документация, следва да посочат подробни координати за 

кореспонденция във връзка с конкурса - адрес, електронен адрес, факс, телефон, 

и др. В случай, че настъпи промяна в посочения адрес за кореспонденция, 

съответното лице е длъжно в срок от 2 (два) дни надлежно да уведоми в писмена 

форма „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД относно промените. Пропускът да се уведоми 

или неправилното уведомление за промяна на адреса за кореспонденция, 

освобождава „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД от отговорност за неточно изпращане 

на съобщенията, изисквани във връзка с конкурсната процедура. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ И 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 

В конкурсната процедура могат да участват, при условията на 

равнопоставеност, всички лицензирани независими оценители, които отговарят 

на изискванията на Конкурсната документация, както и на приложимите 

разпоредби на действащото българско законодателство, за което представят 

съответните документи. 

Всеки участник подава оферта за оценка/обезценка/преоценка на всички 

обекти на конкурса от една обособена позиция (инвестиционни имоти; 

дълготрайни активи).  
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Един участник може да участва за повече от една позиция едновременно.  

Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция.  

Не се допуска представяне на варианти на офертата.  

Всеки участник трябва да отговаря на разпоредбите на действащото 

българско законодателство в областта на независимите оценители, като 

притежава валиден Лиценз/разрешение за извършване на такава дейност и 

Лиценз/разрешение за съответния вид оценки, издадени от компетентен орган, 

както и да отговаря на всички относими действащи разпоредби.  

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата 

позиция под каквато й да било форма.  

 

1. Изисквания към участниците  

1.1. Да са физически лица с висше образование /бакалавър или магистър/. 

1.2. Да са вписани в Регистъра на независимите оценители и да са 

получили сертификат за правоспособност за оценка на недвижими и имоти и 

други активи; 

1.3. Да притежават опит минимум три години в изготвянето на оценки; 

1.4. Да нямат задължения към Държавата към датата на подаване на 

документите за участие в конкурса; 

1.5 Да не са осъждани за престъпление по служба, за измама, корупция 

или за участие в друг вид незаконна дейност, накърняваща финансовите 

интереси на страната и общността. 

 

2.  Подаване на оферти. 

2.1. Всеки участник, запознал се с настоящата Конкурсна документация, 

притежаващ валиден Лиценз за извършване на оценителска дейност и Лиценз/ 

разрешение от Камарата на независимите оценители, има право да подаде оферта 

за всяка една от позициите. 

2.2. Офертите следва да бъдат подадени в деловодството - 

административната сграда на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София, 1000, СО-

Средец, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 4 или в електронен вид на www.terem.bg, 

секция „Електронна борса”, до 16:00 часа на 04.10.2022 г. включително. 

2.3. В случай, че в срока, определен в т. 3.2 от настоящия Раздел, не е 

депозирана нито една оферта за участие в конкурса, и/или  бъде подадена една 



7 

 

оферта, която не отговаря на условията на Конкурсната документация, или 

всички подадени оферти не отговарят на условията на Конкурсната 

документация - нов срок за подаване на оферти е до 16:00 часа на 14.10.2022 г. 

2.4. Офертите на хартиен носител се представят в запечатан непрозрачен 

плик, върху който се поставя следния надпис: 

 

ОФЕРТА 

за участие в конкурсна процедура за избор на независим оценител на 

инвестиционните имоти и дълготрайни активи, собственост на „ТЕРЕМ 

- ХОЛДИНГ” ЕАД 

Подател: 

(пълно наименование и адрес, контакти) 

 

 

2.5. Върху плика с офертата се посочват данните на подателя, името на 

Застрахователната компания, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес. 

2.6. Подадените оферти се вписват в деловодната система на „ТЕРЕМ - 

ХОЛДИНГ” ЕАД, съдържащ входящия им номер, датата и часа на тяхното 

постъпване, без отваряне. Няма да се приемат никакви промени и допълнения на 

подадените оферти преди тяхното отваряне. 

2.7. Електронните оферти се отварят от сайта www.terem.bg с парола от 

членовете на комисията, в деня за класиране на офертите. 

 

3. Предмет на офертите 

Предмет на офертата е безусловното и неотменяемо предложение от страна 

на съответния участник в конкурсната процедура за сключване на договори с 

независим оценител на инвестиционни имоти и дълготрайни активи, собственост 

на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, при изискванията на конкурсната документация 

и параметрите, съдържащи се в офертата му, в случай, че същият е определен по 

надлежния ред, за спечелил конкурса за избор на независим оценител участник. 

Подадената оферта е обвързваща за участника и следва да бъде валидна за 

период от 60 шестдесет дни, считано от датата на нейното подаване. 

http://www.terem.bg/
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Срок на изготвяне на оценките  – 1 (един) месец, считано от датата на 

сключване на договора. 

Валидност на оценките –  1 (една) година от датата на изготвянето им от 

оценителя. 

 

4. Изисквания към съдържанието на офертите. 

Всяка оферта следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на 

настоящата документация и относимото българско законодателство и да бъде 

представена на български език. 

Офертите задължително съдържат: 

а. Документи за легитимация и правоспособност на участниците; 

б. Ценово предложение; 

в. Допълнителни документи. 

4.1. Документи за легитимация и правоспособност на участниците: 

а. Заверено за вярност с оригинала копие на валиден Лиценз за 

извършване на оценителска дейност; 

б. Заверено за вярност с оригинала копие на Лиценз/разрешение за 

извършване на оценки, издадени от компетентен орган; 

в. декларация, че участникът няма непогасени ликвидни и изискуеми 

публични задължения; 

В случай, че участникът е регистриран извън територията на Република 

България, документите, които представя следва да са скрепени с официален 

превод на български език и Апостил. 

4.2. Ценово предложение. 

Ценовото предложение на участника се разработва поотделно за всяка 

позиция, за която участникът участва в конкурсната процедура. 

За всяка от позициите, за които участва, участникът представя отделен 

плик с надпис „Ценово предложение”. Пликът с ценовото/ите предложение/я се 

поставя/т в плика с офертата на участника. 

4.3. Допълнителни документи. 

В офертите трябва да са представени и следните документи: 

Подписани декларации по образец:  

а. Декларация за запознаване с условията на конкурса;  
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б. Декларация за срока на валидност на офертата;  

в. Декларация за липса на свързаност с други участници и с Възложителя 

в процедурата;  

Изрично Пълномощно с нотариална заверка в случай, че участникът се 

представлява от пълномощник. 

Неизпълнение на условията по настоящата Конкурсна документация е 

основание „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД да не допусне до оценяване 

представената от съответния участник оферта. 

Документите в офертата, представени във вид на ксерокопия, се заверяват 

на всяка страница за вярност с оригинала. 

 

РАЗДЕЛ IV  

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ 

1. Няма да бъдат разглеждани оферти, които: 

1.1. Са подадени след срока за подаване на оферти. 

1.2. Са подадени в незапечатан или прозрачен плик, или в плик с нарушена 

цялост. 

Извън горепосочените случаи постъпилите оферти се разглеждат от 

Комисия в Дружеството, определена със Заповед на изпълнителния директор. 

 

2. Няма да бъдат оценявани оферти. които: 

2.1. Не съдържат документ/и по Раздел ІІІ, т. 4. 

2.2. Не отговарят на условията на настоящата Конкурсна документация. 

2.3. Противоречат на относимото действащо българско и европейско 

законодателство. 

 

 

3. Разглеждане и оценяване на подадените оферти. 

3.1. Постъпилите оферти (с изключение на неподлежащите на 

разглеждане) се отварят от Комисията, назначена да проведе конкурсната 

процедура, след изтичане на срока за подаването им.  
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3.2. Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция 

поотделно. 

3.3. В срок от 5 (пет) дни след провеждане на процедурата Комисията 

изготвя Доклад до Съвета на директорите на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ ЕАД, гр. 

София, който съдържа: резюме на хода на конкурсната процедура 

(съдържанието на получените оферти, проведени допълнителни действия); 

оценка на офертите; класиране на участниците в съответствие с критерия на 

конкурса; предложение за определяне на участник/ци, спечелил/и конкурса, др. 

 

РАЗДЕЛ V 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИК, СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА 

1. След получаване на доклада по т. 3.3 от Раздел IV, Съветът на 

директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД -  гр. София може да вземе решение 

за: 

1.1. Одобряване на класирането и определяне на участник/ци, спечелил/и 

конкурса за избор на независим оценител на инвестиционни имоти и 

дълготрайни активи, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, по всяка една 

от позициите. 

1.2. Прекратяване на конкурса. 

1.3. Друго. 

2. Участникът/Участниците, спечелил/и конкурсната процедура за избор 

на независим оценител на инвестиционни имоти и дълготрайни активи, 

собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД по всяка една от позициите подлежи 

на одобрение в предвидения от закона ред. 

3. Всеки участник в конкурсната процедура се уведомява с писмено 

известие (по предоставена от него електронна поща) за резултатите от 

оценяването и класирането на представената от него оферта. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 

1. След полученото одобрение по раздел V, договорите за оценяване на 

обектите на конкурса се сключват за 3 (три) години, като през 2022 год. да се 
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направят необходимите оценки на инвестиционните имоти и дълготрайни 

активи, собственост на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, а през следващите две години 

да се правят актуализации на същите. 

2. В договорите не могат да бъдат уговаряни условия, които са 

по - неблагоприятни за „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД в сравнение с 

предложенията, съдържащи се в офертата и/или постигнатите по време на 

преговорите договорености със спечелилия/те конкурса участник/ци. 

 

РАЗДЕЛ VII 

ДРУГИ 

1. В случай на необходимост, „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД си запазва 

възможността по всяко време да спира или прекратява конкурса, или да изменя 

условията му. 

2. Участниците в процедурата ще заплащат и ще са отговорни за всички 

разходи, направени от тях, при и по повод конкурсната процедура или 

подписването на договорите, както и за всички разходи, свързани с анализа и 

оценката на Обектите на конкурса, подготовката и депозирането на оферта и 

други документи. „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД не дължи никакви плащания във 

връзка с участието, на което и да е заинтересовано лице в процедурата, 

включително при промяна в сроковете, изменение, спиране или прекратяване на 

конкурсната процедура. 

 


