
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ", гр. София 
ПРЕДМЕТ: „Участие в летен фестивал „Сцена на вековете", посредством изнасяне на 
оперните спектакли: „Борислав" - опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис 
Годунов" - опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново" 

Д О Г О В О Р 

За възлагане изпълнението на услуга на 
основание чл. 92а, ал.7 от ЗОП 

Днес . Р . С : . 2 0 1 5 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, пл. 
„Майка България" № 2, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет, наричана по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 
и 
2. „СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ", наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и 
адрес на управление: град София, бул. „Дондуков" № 30, тел. 02/987 70 11, 02/80 06 11, факс: 
02/987 79 98, БУЛСТАТ/ЕИК: 000670805, представлявано от Пламен Иванов Карталов -
Директор, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

L ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да участва в летен фестивал 
„Сцена на вековете" посредством: изнасяне на спектаклите: „Борислав" - опера от Маестро 
Георги Атанасов и „Борис Годунов" - опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново", 
при спазване на Закона за авторското право и сродните му права. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и характеристики и 
срещу възнаграждение, съгласно представената от него оферта, неразделна част от този 
договор. Дейностите се извършват по одобрен от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план-
график. Същият подлежи на промяна при обстоятелства като непреодолима сила, 
непредвидено събитие, лоши метеорологични условия и т.н, за което страните подписват 
протокол. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и 
персонал. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие на: 
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, от договора, 
от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
2. Нарушаване на законодателството във връзка с извършваната дейност. 

Чл.2(1) Извършената работа ще се отчита с констативен протокол. 
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II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на извършената 
услуга по договора и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите договорености. 

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен : 
1. да укаже мястото на изпълнение на възложеното с този договор; 
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение на 
възложеното с този договор; 
3. при точно и пълно и изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена. 

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването 
техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата,както 
и да извършва цялостен и текущ контрол. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи при необходимост други условия за изпълнение на 
услугата по чл.1, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Обема на работата, която следва да бъде извършена, се уточнява съответно с представител 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща общо възнаграждение, в размер, както следва: 
170 300,00 (сто и седемдесет хиляди и триста) лева без ДДС, а с ДДС 20 % 204 360,00 
(двеста и четири хиляди триста и шестдесет) лева с разпределение по спектакли, съгласно 
ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор. 

(4) Възнаграждението се заплаща по банков път по следния начин: 
- 50 /петдесет/ % авансово, след подписване на договора. 
- останалата част от възнаграждението се заплаща в срок до 30 дни след одобряване на 
фактурата по начин, съгласно приетата оферта. 

(5) Договорената от страните сума покрива стойността на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
услуга с обхвата по чл.7, всички разходи по хонорарите на участващите в изпълнението, 
транспорта на участниците до В. Търново и обратно и всички други разходи, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по повод и във връзка с изнасяне на спектаклите. В посоченото 
възнаграждение са включени разходите за заплащането на авторски права и други подобни 
права на заинтересованите лица по Закона за авторските права и сродните му права във 
връзка с провеждане на спектаклите. 

Чл.З (1) Период за изпълнение на поръчката е съгласно приетата оферта. 
(2) Договора се прекратява след отчитане на изпълнението по реда на този договор и след 
изпълнение на задълженията на страните, произтичащи от този договор. Период на 
изпълнение на спектаклите: 24 юли 2015 г. - 01 август 2015 г. Краен срок за изпълнение на 
договора 31.08.2015 г. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания относно последователността на 
извършване на работите по изпълнение на възложеното с този договор и относно сроковете и 
часовете за тяхното изпълнение. 
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III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи да извърши дейностите съгласно изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно документацията за участие, при спазване на Закона за авторското 
право и сродните му права и действащото в страната законодателство, като изпълнението да 
обхваща изнасяне на: спектакли „Борислав" - опера от Маестро Георги Атанасов и 
„Борис Годунов" - онера от Модест Мусоргски в град Велико Търново. 

(2) При точно, пълно, качествено и навременно изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да 
получи договореното с договора възнаграждение. 

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадият 
на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури представянето на посочените в офертата дати. 

Чл.Ю ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената работа, съгласно приетото 
техническо предложение. 

Чл.П ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне и 
подписване на протокола за изпълнението по договора, ако такъв се изиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.12(1) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави коментари, бележки и препоръки, 
без да се намесва в чисто постановъчната, актьорската или друга свързана тясно с дейността 
по публичното представяне област. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата качествено. 

Чл.13 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане. 

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи изпълнението. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки по заплащане на авторски права 
и подобни права и декларира, че неговото изпълнение няма да породи претенции на трети 
лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Закона за авторските права и сродните му права по повод 
реализирането на спектаклите и балета. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възстанови всички разходи на 
Община Велико Търново, ако последната направи такива по повод удовлетворяване на 
претенции от заинтересовани лица по Закона за авторските права и сродните му права. 
Разходите се възстановяват в писмено определен от Община В. Търново срок. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури участието на предложените от него изпълнители, 
музиканти и други при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и 
действащото в страната законодателство. 
(4) При нарушаване на авторските и сродните права, произтичащи от българските закони и 
международни конвенции, по които България е страна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност 
спрямо онзи, чиито права е нарушил в съответствие с действащото законодателство, 
включително за неимуществени и имуществени вреди, настъпили в резултат на нарушението. 
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IV. ОТГОВОРНОСТ и САНКЦИИ 

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 
ангажираните от него лица за изпълнение на възложеното. 

Чл.18(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска 
съответно намаление на възнаграждението или да търси или удържи неустойка от него в 
размер на 10 % от стойността на договора. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи гаранцията за изпълнение. 
(2) Ако стане ясно че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да изпълни възложеното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да развали или прекрати договора с писмено предизвестие и да търси неустойка в 
размер на 10 % от стойността на договора. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи гаранцията за изпълнение. 
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на 
заплащане на разходите по изпълнението и дължи връщане на авансово получените суми по 
договора в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

Чл.19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. при извършване на възложените работи се е отклонил съществено от уговореното в този 
договор; 
2. извършил е възложените работи с много ниско качество; 
3. при извършване на възложените работи се отклонил от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4. не е изпълнил други задължения по договора. 

Чл.20 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата ще се третира от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отказ от изпълнение по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
прекратява или разваля договора с писмено предизвестие и може да търси неустойка в размер 
на 10 % от стойността на договора. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
гаранцията за изпълнение. 
Чл.21 Некачествено изпълнение на работите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, липсата на 
изпълнение или друго неизпълнение по договора се удостоверява с двустранно подписан 
протокол между страните, а при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с констативен протокол 
/подписан от двама свидетели/ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи от закона, както и 
при неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, неизправната 
страна носи отговорност съобразно чл. 79 - 98 от Закона за задълженията и договорите. 

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, 
от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от указанията на 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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У1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.23 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер съгласно поканата и се възстановява 
след изпълнение на задълженията на страните по договора. 

Чл.24(1) Гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се 
трансформира в гаранция за добро изпълнение. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. 
(3) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да задържи гаранцията за изпълнение. 

VII ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.25 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд. 
Чл.26 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.22(1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. По взаимно съгласие. 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в 3 
/три/ дневен срок от прекратяване на договора. 

3. С изпълнение на възложеното с договора. 
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, като заплаща 

действително извършената работа до момента на прекратяването. 
(2) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 
гаранцията за изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща предоставения аванс, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на възнаграждение и разноски. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право на обезщетение в размер на законовите лихви от дължимата сума /авансово 
получената сума/, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я върне в определеният от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора. 
(4) Договора се прекратява с изтичане на крайния срок за изпълнение на договора. 



„Участие в летен фестивал „Сцена на вековете", посредством изнасяне на оперните 
спектакли: „Борислав" - опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис Годунов" - опера от 

Модест Мусоргски, в град Велико Търново" 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Й31>^ЛПИТ1Шь^ 
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ" ^ / ' 
Кмет на Община Велияйф Т\рт^Уд<) 

Антония Папазова"" 
Гл. счетоводител в дирекция „Култура^й^ризъм'' 

Съгласуван с: 

Десислава Йонкова 
Директор на диреид^яЗЛравна" 

Надя Петрова: 
Директор дирекци5>ОСОП 

Нелина Църова 
Директор дирекция „Култура и '1\уйизъм'' 

Чл.27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Обгцина В. Търново и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
Неразделна част към настоящият договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Образец № 8 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

За обществена поръчка с предмет: „Участие в летен фестивал „Сцена на вековете", 
посредством изнасяне на оперните спектакли: „Борислав" - опера от Маестро Георги 
Атанасов и „Борис Годунов" - опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново" 

от: Софийска Опера и Балет 
(наименование на участника) 

с адрес: Гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" №30 

тел: 02/987 70 11; 02/80 06 11, факс: 02/987 79 98 

ЕИК/ БУЛСТАТ: 000670805, регистрация по ЩШ^Ш^^-^-^^^^^-^-^^М 

Банка: 

BIG: 
IB AN: 
Адрес на банката: 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Участие в летен фестивал „Сцена па вековете", 
посредством изнасяне на оперните спектакли: „Борислав" - опера от Маестро Георги 
Атанасов и „Борис Годунов" - опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново" 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, 
заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да 
изпълним обекта на поръчката в срок. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 
разходи, за изпълнението на обекта: всички необходими разходи съобразно избраната 
технология и методология, вкл.: допълнителните разходи, транспорт, работната ръка, 
извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по- горе. 

Приемаме, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
при условия, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на 
проекта на договор. 

При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична грешка при 
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пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни изчисления и 
определя аритметично вярната сума. 

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 

„Участие в летен фестивал „Сцена на вековете", посредством изнасяне на оперните 
спектакли: „Борислав" - опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис Годунов" - опера 
от Модест Мусоргски, в град Велико Търново" 

Предлаганото от нас вьзнаграяздение е както следва: 

За един спектакъл на опера „Борислав" 
39 450 лв. /тридесет и девет хиляди и четиристотин и петдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 47 
340 /четиридесет и седем хиляди триста и четиридесет/ лева 

За един спектакъл на опера „Борис Годунов" 
45 700 /четиридесет и пет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 54 840 /петдесет и 
четири хиляди осемстотин и четиридесет/ лева 

Общо възнаграждение за обществената поръчка е в размер на: 

170 300 /сто и седемдесет хиляди и триста / лева без ДДС, а с ДДС 204 360 /двеста и 
четири хиляди триста и шестдесет/ лева. 

разпределено: 

Наименование на 
постановка 

Брой спектакли Единична цена Общо 
( 2 x 3 ) 

/ 2 3 4 
„Борислав" два 39 450 без ДДС 78 900 без ДДС 
„Борис Годунов" два 45 700 без ДДС 91 400 без ДДС 

- Аванс 50 % (петдесет процента) в размер на 102 180 (сто и две хиляди сто и осемдесет) 
лева с ДДС от общата стойност на поръчката, а именно 204 360 /двеста и четири хиляди 
триста и шестдесет/ лева с ДДС, платим след подписване на договора. 

- Останалата част от възнаграждението се заплаща в срок до 30 дни след одобряване на 
фактурата. 

В посоченото възнаграждение са включени разходите за заплащането на авторски права и 
други подобни права на заинтересованите лица по Закона за авторските права и сродните му 
права във връзка с провеждане на спектаклите. Задължаваме се да удовлетворим всички 
такива основателни претенции, разходите за които са предвидени в предложеното от нас 
възнаграждение. Гарантираме, че ще възстановим всички разходи на Община В. Търново, ако 
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направи такива по повод претенции от заинтересованите лица по Закона за авторските права и 
сродните му права. 

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева. 

2. Начин на ценообразуване. Финансова обосновка на предлаганата цена: 
I. „БОРИСЛАВ" - 24 и 25 юли от 21.00 ч. - спектакли 

Строеж на конструкции и осветителни кули от 14 юли 

Монтаж на декори от 16 юли 

Репетиции от 20 юли 

1. ХОР „БОРИСЛАВ" 

30 души мъжки хор 

Мъжки хор стоят от 20.07- 2.08. 2015 

2. СОЛИаИ „БОРИСЛАВ": 18 бр. солисти 

3. ОРКЕСТЪР „БОРИСЛАВ" 

58 души състав стоят от 22 юли до 26 юли 

0Б1ДА СУМА: 78 900 лв. без ДДС 

II. „БОРИС ГОДУНОВ"- 31 юли и 1 август- 21.00 ч.- спектакли 

Строеж от 26 юли 

Репетиции от 27 юли 

1. ХОР „ БОРИС ГОДУНОВ" 

60 души мъжки и дамски хор 

Мъжки хор ( вече са в Търново за „Борислав") 

Дамският хор стоят от 27 юли до 2 август 

2. ОРКЕСТЪР „ БОРИС ГОДУНОВ" 

60 души състав-

от 29 юли до 2 август 2015 

3. СОЛИСТИ „БОРИС ГОДУНОВ": 17 бр. солисти 

ОБЩА СУМА: 91 400 ЛВ. без ДДС 
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Други пояснения за предложеното възнаграждение по преценка на участника, в това 
число предложение за аванс не по-голям от 50% от цялостното възнаграяздсние. 

В горепосочените постановки са включени и ЗВЕНА КОИТО ОБСЛУЖВАТ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

1. ТЕХНИКА: 

1.1.5 души - сценични и конаруктор 

стоят от 14 юли до 2 август 

1.2. 8 души- сценична група, тапицери и художник 

стоят от 16 юли до 2 август 

1.3. 2 души осветление -

Стоят от 16 юли до 2 август 

1.4.10 души обслужващ технически персонал : 

Стоят от 20 юли до 2 август 

2. Асистент режисьорски екип- 4 души 

Стоят от 20 юли до 2 август - 2 бр 

Стоят от 28 август до 2 август- 2 бр. 

3 . Пианисти - 2 души: 

Стоят от 20 юли до 2 август. 

4. Диригенти: 

Хормайстор стои от 20 юли до 2 август 2015 

Диригент „ Борислав" - стои от 20 юли до 26 юли 

Диригент „ Борис Годунов- стои от 27 юли до 2 август 

5. Администратори: 

2 души стоят от 24 юли до 26 юли, от 29 юли до 2 авугст 

Шофьори на бус и камион- на разположение от 20 юли до 2 август 

Счетоводител от 24 юли до 26 юли , от 29 юли до 2 август 

Бюджетът на изброените по горе звена е включен и разпределен в бюджетите по т. I и II, тъй като те 
обслужват всички заглавия или комбинация от тях. 
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За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно офор?иоенщ^^кт^йч 

Дата../.t.-.(̂ .̂.'Jr̂ Jr̂  Г Подпис и печат:. ,„^..,у.. 
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Образец № 7 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

Настоящата оферта е подадена от: Пламен Иванов Карталов 

/Име на представляващия кандидата/участника/ 

ЕГН: с л.к.№. издадена н а : .от 

в качеството ми на: Директор 

на Софийска Опера и Балет 

/фирма на кандидата/участника/ 

Седалище и адрес на управление: Гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" №30, 

ЕИК/ БУЛСТАТ: 000670805 

тел: 02/987 70 11; 02/80 06 11, факс: 02/987 79 98 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Участие в летен 
фестивал „Сцена на вековете", посредством изнасяне на оперните спектакли: 
„Борислав" - опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис Годунов" - опера от Модест 
Мусоргски, в град Велико Търново" при условията, обявени в документацията за участие и 
приети от нас; 

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до 
изтичане на 6 /шест/ месеца, считано от крайната дата за подаване на офертата съгласно 
настоящата покана. 

3. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящото 
ще представлява споразумение между нас и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще бъде безусловно 
гарантирано от нашата гаранция за участие. 

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно 
съответствие с направените от нас предложения за срок, съгласно представения план-
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график за последователността на спектаклите, за периода па изпълнение на спектаклите 
при наличието на подходящи условия 24 юли 2015 г. - 01 август 2015 г. 
5. План-график: Представя се план - график по дати, часове и спектакли, продължителност 
на спектаклите. Обяснителна записка - работен план/план за организацията и реализацията на 

изпълнението: 

Продължителността на спектаклите е до три часа и половина от началото на спектакъла 

I. „БОРИСЛАВ" - провеждане на спектакли на 24 и 25 юли 2015г. от 21.00 часа 

Трансфер на декори , костюми, реквизит-14 юли 2015 до 16 юли 2015г. 

Строеж на конструкции допълнителни от 14 юли 2015 , строеж на осветителни кули от 14 юли 2015 

Строеж на декори от 16 юли до 19 юли 2015г. 

Репетиции от 20.00 Часа на 20 юли 2015г. 

Репетиции от 20.00 часа на 21 юли 2015 

Репетиции от 20.00 часа на 22 юли 2015 

Генерална репетиция на 23 юли 2015г. от 20.00 часа 

1. ХОР „БОРИСЛАВ" 

30 души мъжки хор 

Мъжки хор стоят от 20.07- 2.08. 2015 

2. СОЛИаИ „БОРИСЛАВ": 18 бр. солисти 

3. ОРКЕСТЪР „БОРИСЛАВ" 

58 души състав стоят от 22 юли до 26 юли 

II. „БОРИС ГОДУНОВ"- провеждане на спектакли на 31 юли и 1 август 2015г. от 21.00 часа. 

Строеж на декори от 26.07. 2015г. до 27 юли 2015 

Репетиции на 27 юли 2015г. от 20.00.часа 

Репетиции на 28 юли 2015г. от 20.00 часа 

Репетиции на 29 юли 2015 г. от 20.00 часа 

Генерална репетиция на 30 юли 2015г. от 20.00 часа 

1. ХОР „ БОРИС ГОДУНОВ" 

60 души мъжки и дамски хор 
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Мъжки хор ( вече са в Търново за „Борислав") 

Дамският хор стоят от 27 юли до 2 август 

2. ОРКЕСТЪР „ БОРИС ГОДУНОВ" 

60 души състав -

от 29 юли до 2 август 2015 

3. СОЛИСТИ „БОРИС ГОДУНОВ": 17 бр. солисти 
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