
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 40 / 14.05.2020 г.

Днес. 14.05.2020 г.. в гр. Вършец, между:

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.

със седалище и адрес на управление: 3540 гр. Вършец, община Вършец, област 
Монтана, бул. „България“ jN»10, Е ИК / код по Регистър БУЛСТАТ 000320655 и номер 

по ЗДДС BG000320655, представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров -  Кмет на 

Община Вършец и Красимира Стефанова Танева -  Главен счетоводител, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ. от една страна, 
и

„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София, ул. 

„Твърдишки проход“ JYs 23, ег. 7, офис 27, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ: 111560033 

и номер по ЗДДС BG111560033, представлявано от инж. Николинка Георгиева 

Рашкова - Каменова, в качеството й на Управител, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните"', а всеки от тях 
поотделно ..Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОИ“), след проведена 

обществена поръчка „публично състезание" с уникален номер в РОИ 00850-2020-0005 и 
влязло в сила Решение № 139 10.04.2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране на участниците 

и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по 

оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим 
строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция 

на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, 
община Вършец“.

се сключи този договор (..Договора/Договорът") за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, 

срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: „Консултантски 

услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на 
независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: 

Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура 
в гр. Вършец, община Вършец“, по смисъла на Закона за устройство на територията 

(„3> Т“) и нормативните актове по неговото прилагане, наричани за краткост „Услугите“.
(2) V слугите по ал. ( 1) включват изпълнение на следните дейности:
Е ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

1.1. Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект във фаза 
„Технически проект" със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. (4) и 
ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ на



2. ДЕЙНОСТ №2 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

2.1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на обекта съгласно чл. 166. ат. (1), т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем 
и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, 

включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството;

2.2. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, 

включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните 

строителни и монтажни работи с договорките за изпълнение на строителството, както и 

други дейности - предмет на договори;

2.3. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на 

изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5. ал. (3). т. 2 от Наредба № 2 от 

22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи;

2.4. Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл. 168. ал. (6) от ЗУТ и §3 
от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съставяне на Техническия паспорт на 

строежа по чл. 176а и чл. 1766. ал. (1) от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 

паспорти на строежите;

2.5. Извършване ог името на възложителя на всички необходими действия за 

въвеждане на обекта в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване;

2.6. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити 

дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния гаранционен 

срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.7. Всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи 

или необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка, освен ако договорът 

или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или на трето лице.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 

Техническата спецификация. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1 .2. 3 към този 

Договор (..Приложенията") и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3, В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство, (ако е приложимо)' - НЕПРИЛОЖИМО

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата. на която е 
подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните 
задължения по Договора.

Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с 

подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, 
като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на 3 0 1L
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(2) Изпълнението на дейностите по настоящия Договор започва от датата на получаване 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено известие (възлагателно писмо) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

стартиране изпълнението на Договора.

Чл. 5. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са. както следва:
1. Срокът за извършване на оценка на съответствието на техническия проект и 

изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ. в обхват и 

съдържание, съгласно чл. 142. ал. (5) от ЗУТ, е 3 (три) календарни дни. считано от 
получаването на инвестиционния проект по всички части, съгласуван с всички 

експлоатационни дружества и компетентни ведомства, което се удостоверява с протокол.

2. Срокът за изпълнение функциите на строителен надзор е в периода от подписването 
на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 

ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7. ал. (3). т. 2 от 

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) и приключва с издаването на Разрешение за ползване на строежа.

3. Срокът за изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве е от 

подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна 

линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7. аз.

(3). т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността 

за приемане на строежа, съгласно чл. 176. ат. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7. ат. (3), 

т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

4. Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168. ат. (6) от ЗУТ за строежа и 

Технически паспорт по чл. 176а. аз. (1) от ЗУТ е 3 (три) календарни дни от подписването на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176. аз. (1) 
от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ат. (3). т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява строителен надзор по време на 
отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове до 

изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е гр. Вършец, община Вършец, област 
Монтана.

III.ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължавала плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 8 500,00 (словом: осем хиляди и петстотин) лева 

без ДДС и 10 200,00 (словом: десет хиляди и двеста) лева с ДДС (наричана по-нататък 

..Цената" или ..Стойността на Договора” ), съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНЕ1ТЕЛЯ. съставляващо Приложение № 3, в това число:

1. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. (4) и ат. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142. 
ат. (6). т. 2 от ЗУТ -  1 500,00 (словом: хиляда и петстотин) лева без ДДС и 1 800,00 
(словом: хиляда и осемстотин) лева е ДДС;

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР -  

7 000,00 (словом: седем хиляди) лева без ДДС и 8 400,00 (словом: осем хиляди п 
четиристотин) лева с ДДС;

(2) В Цената по аз. (1) са включени всички разходи на ИЗПЪЯШТЙШЯ за изпълнение 
на Услугите, включително и разходите за персоназа. който ще и з ^ ^ я в а ^ к к ч к а т а .  и/или на
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членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. (I). е крайна за времето на изпълнение на Договора и не 
подлежи на промяна.

(4) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси. Закона за 
местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на 

задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се 

възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен 

документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 
следва:

(1) Плащане на стойността по чл. 7, ал, (1). т. 1 — в срок от 30 {тридесет ) дни, считано 
от датата на влизане в сила на Разрешението за строеж на обекта.

(2) Плащане на стойността по чл. 7. ал. (1). т. 2. както следва:

1. Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността по чл. 7. ал. (1), 

т -  -  в срок от 30 (тридесет) дни. считано от датата на подписване на Протокола за 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за 

строежи от техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7. ал. (3). т. 2 от 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) и представяне на оригинална фактура. Сумата на аванса ще се приспадне от 
размера на окончателното плащане.

2. Окончателно плащане по Договора в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността 
по чл. 7. ал. (I). т. 2 - се извършва в срок от 30 (тридесет) дни. след датата на последното по 
време действие:

а) представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад и Технически паспорт на 
строежа;

б) приемане на строежа и издаване на Разрешение за ползване;

в) подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 30 от Договора за 
окончателно приемане на изпълнението по Договора; и

г) издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за 
дължимата сума/част от Цената.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната дейност, 

подписан от В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите 
на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението), с изключение на авансовото плащане 
по чл. 8 ал. (2), т. 1 от Договора: и

2. фактура за дължимата сума/част от Цената за съответната дейност, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Авансовото плащане по чл. 8. ал. (2). т. 1 от Договора се извършва въз основа на 
фактура за дължимата част от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 
(тридесет) дни след пол}~чаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. (I).

(4) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в 

съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като 
задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Вършец

Адрес: гр. Вършец 3540. бул. ..България” №10



ЕИК 000320655

ИН по ЗДДС: BG 000320655

Получил фактурата: инж.Иван Михайлов Лазаров - Кмет на Обшина Вършец

Номер на документа, дата и място на съставяне

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
BIC: FTNVBGSF

IBAN: BG12FINV91501016333415

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ад. (1) в срок от 3 (три) дни. считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. ": (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част 
от Услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя, (ако е 
приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 

искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, 
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. (ако е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 

(тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа, (ако е приложшю) - 
НЕПРИЛОЖИМО

IV.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. При подписването на този Договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС. а именно 425,00 (четиристотин двадесет и пет) лева (..Гаранцията за 

изпълнение"), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора , извършено в съответствие с този 

Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 
Цената. И311ЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане 

на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 
(три) дни от подписването на допълнително спораззлюние за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

' Включването на клаузи относно директни разплащания с подизпълнители е възможност, предвидена в чл 66 
ал, 4 -  8 ЗОП.

Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл. I i !. ал.2 
т.т. 1.2.3  и 6, ичл.116. аз.4 ЗОП.



1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума. с\мата се внася 

по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 
поръчка:

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД. клон Вършец

ВГС; UBBSBGSF

[BAN: BG80UBBS80023300388510

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция. 

ИЗПЪЛНИ ГЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 

плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор:

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването/окончателното изпълнение на Договора, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 
която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде сключена за кокретния договор и в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването/изпълнението на Договора;

4. да бъде сключена със застраховател. отговарящ на чл. 12. ал. (1), т. I, т. 2 и т. 3 от 
Кодекс за застраховането;

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок. както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при натичието на основание за 
това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1 освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на 

Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 
В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

Е когато е във формата на парична сума — чрез превеждане на сумата по банковата



2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице:
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или упълномощено от него лице.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо. частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10 

(десет) дни след Датата на получаване на възлагателното писмо и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

развали Договора на това основание:
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
нес ъстоятелн ост.

Чл. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 

(петнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 

изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Г аранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 -  11 от 

Договора:

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и



3. да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, като 
останатите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и 

заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга. {Възражения срещу 

предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителния надзор могат да се правят в 3-0невен 

срок пред органите на Дирекцията на национален строителен контрол, като до 

произнасянето им строителството се спира.)
4. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и 

норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението -  и съответната ДИСК. както и да 

спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при 

изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или 

други контролни органи. (При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за 

отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

органите на съответната ДИСК.)

5. да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните 

СМР. а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни 
материали, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ докладите/документите и да извърши 

преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 43 от Договора;

6. да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата 

на ИЗПЪЛЕГИТЕЛЯ. и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е 
приложимо) -  НЕПРИЛОЖИМО;

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;

8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на 

Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия 

Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66. ат. 2 и 11 ЗОИ 
(ако е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО

10. да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния 

проект, съгласно чл, 142. ат. (6). т. 2 от ЗУТ. в обхват и съдържание, съгласно чл. 142. ат. (5) 
от ЗУТ, в сроковете указани в този Договор и да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 

(три) оригинални екземпляра на хартиен носител и I (един) екземпляр на електронен 
носител.

11. да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпъл-
нение на строежа съгласно изискванията на чл. 5. ал. (3). т. 2 от Е1аредба № 2 от 22.03.2004 г. 
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи

12. да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за обекта в 
съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите узевафн кацни. договора за



извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на Договора и 
въвеждане на Обекта в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор 
по съответните проектни части:

13. В изпълнение на тези задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи 
отговорност за:

13.1. законосъобразното започване, изпълнение и завършването на строежа;

13.2. откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво 

за строежа за строежи на техническата инфраструктура, в присъствието на лицата по чл. 223. 

ал. 2 от ЗУТ. при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

13.3. извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната 

площадка прели започване на СМР (изграждане па временно осветление на площадка, 
временната сигнализация, организация на охрана и контролна достъпа и др.у.

13.4. качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни 

проекти, съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, 

регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно 

нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз. 
имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по 

време на СМР. освен ако промяната не е изрично съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
разрешена по съответния ред;

13.5. качеството на влаганите строителни материали и излелия и съответствието им с 

нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в 

инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставяните от Строителя 

материали или техни еквиваленти, като последното се съглассва предварително с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

13.6. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на 

актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите, 

относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба 

№3/2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

13.7. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. (1) и чл. 
225. ал. (2) и в нарушение на изискванията на чл. 169. ал. (1) и (3) от ЗУТ:

13.8. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството, както и относно специфичните изисквания към 
определени видове строежи, ако за Обекта има такива (опазване на защитени зони. 

защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на 

културата; инженерно-техническите правиш за защита при бедствия и аварии: 

физическата защита на строежите; хигиена, опазване на здравето и ж ивота на хората: 

безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда; управление на 
строiте.зните отпадъци)',

13.9. недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството;
13.10. заверка на заповедната книга на строежа и уведомяване писмено в 7-дневен срок 

от заверката Общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за 
национален строителен контрол/ДНСК;

13.11. правилното водене на Заповедната книга на строежа; осъществяване на контрол 

за вписването на всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи в заповедната книга на 
строежа, която се съхранява на строежа:

13.12. заверка на екзекутивната документация за строежа, комплектоването й и 
предоставянето й в необходимия обем за безсрочно съхранение на органа, издал 
разрешението за строеж, съгласно чл. 175. ал. (5) от ЗУТ.

14. след приключване на СМР. да изготви и подпише окончателен доклад по чл. 168. ал. 
(6) от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в ексгувятзцуя на строежите в



Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени слроителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 2 (два) оригинални 

екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител;

15. писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението 
на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и 
необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

16. да координира строителния процес, включително контрола по спазването на 

сроковете за изпълнение на СМР. съгласно договорения график до въвеждането на строежа в 
експлоатация;

17. да комплекту ва цялата необходима документация по време на строителния процес 

актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, 

декларации за съответствие и др.; да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за липсващи документи, 

както и оказване на съдействие за тяхното набавяне; да съхранява и предоставя при 
поискване от контролен орган на строителните книжа;

18. да извършва своевременно всички съгласувания и други дейности, необходими за 

изпълнението на този Договор, както и да съдейства активно за осигуряването на всички 

необходими разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи, 

необходими за комплектуване на техническата доку ментация;

19. да изисква присъствието на авторския надзор по съответните части на техническия 

проект на обекта при изпълнението на СМР. Предписанията на Проектанта за точното 

спазване на одобрените проекти, свързани с авторското му право върху тях. се вписват в 

Заповедната книга на обекта и са задължителни за останалите у частници в строителството 
(чл. 162. ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ);

20. изпълнява ангажиментите по чл. 10 от Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

21. в рамките на 3 (три) работни дни да изготвя писмено констатации, които предоставя 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, 

във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на 

проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от Строителя. 

Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от 
възникналите промени, снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по 
установените проблеми;

22. На всеки 30 календарни дни след откриване на строителната площадка изготвя 

писмен доклад до Възложителя, обобщаващ изпълнените дейности до момента -  

извършените видове и количества СМР. резултатите от осъществения строителен надзор, 

изготвените доку менти, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, включително опис на представените документи, доказващи 
съответствието на вложените строителните продукти с приложимата нормативна уредба и 

опис на протоколите от проведените изпитвания, ако е приложимо. Докладът съдържа още 

информация за необходимост от промени в проекта, проблеми при изпълнението на СМР и 
становище с предложение за мерки за решаването им; снимков материал и др. Докладът се 

предава на Възложителя в 5 (пет) -  дневен срок от настъпването на съответния отчетен 

период в 1 (един) оригинален екземпляр на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на 
електронен носител.

23. след приключване на СМР на Обекта, в сроковете по настоящия договор. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и Техническия паспорт на строежа по чл. 176а и 
чл. 1766. ал. (1) от ЗУТ да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 2 (два) оригинални 
екземпляра на хартиен носител и 2 (два) екземпляра на електронен носител;

24. да извърши от името на В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на 
Обекта в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване;

25. да контролира количествата на изпълнените СМР проверки.

измервания и изчисления, съгласно изготвената количеств* метка към
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проектната документация, както и да подпише съвместно с Проектанта, упражняващ 

авторски надзор, изготвения те от Строителя протокод/и за установяване на действително 

извършени и подлежащи на заплащане СМР, преди да оъдат предоставени за подпис на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2Ь. в срок до 10 (десет) календарни дни след издаване на последния документ от 

специализираните държавни контролни органи, при изтичане срока за изпълнението или при 

прекратяването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

всички документи свързани с извършваните от него дейности по този Договор или са му 
предоставени във връзка със строителството на Обекта;

27. да сключи и поддържа застраховка ..Професионална отговорност" за вреди, 
причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица. вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за 

срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл. 171, 172 и 173 от ЗУТ и 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството;

28. да изпълнява предмета на Договора чрез лица. притежаващи съответната 

професионална квалификация и правоспособност, включени в списъка на правоспособните 
физически лица. включително координатор по безопасност и здраве, съгл 167 ал (2) т 3 от 
ЗУТ;

да упражнява контрол относно дефекти, появили се по време на гаранционния срок. 
съгласно чл. 20. ал. (4) от Наредба № 2 31.07.2003 г, за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. При установяване на 

нередности и некачествени работи, същите се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се 

констатират своевременно в протокол, на база на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги отстрани в подходящ срок;

30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети. които са нанесени на 
ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със 

строителя за щети. причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 

одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове, не по- 

малки от гаранционните срокове в строителството, съгласно чл. 168. ал. (7) от ЗУТ.

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи У слугите в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 

извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 
това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИ ГЕЛЯ на изготвените от него документи или съответна част от тях;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 
документите/докладите, в съответствие с уговореното в чл. 29. т. 2 от Договора;

5. да не приеме някои от документите/докладите. в съответствие с уговореното в чл.
29. т. 3 от Договора;

6. да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този 
Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните СМР, 
касаеща осъществявания строителен надзор, без с това да пречи на оперативната му 
дейност:

7. при необходимост да изисква от ИЗГ1ЬЛНИТЕЛЯ писмена информация за



8. да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде 

установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен етап. когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор:
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор:

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 

за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания 

или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 43 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възни кн ат пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (персоната, който ще осъществява 

строителния надзор, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението) до Обекта, както и до оперативната информация за извършване на СМР;

7. да решава всички въпроси при възникнати затруднения, свързани с изпълнението на 

строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от 
съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи, да 

оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на договора;
8. да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за 

удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на обекта в експлоатация;

9. да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от 

специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа:

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с 
протокол за приемане и предаване, който се подписва ог представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните (..Приемо- 
предавателен протокол")

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на докладите/документите в определен от 
него срок. като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от 
В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 

отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението 
става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 30. Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от 
Страните в срок до 3 (три) дни след изпълнение на всички дейности по Договора и 
получаване на Разрешение за ползване на обекта. В случай че към този момент бъдат 
констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо- 
предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.



VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 

неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1,0% (едно на сто) от 

Цената за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от Стойността на 

Договора,
(2) За неизпълнение на задължението си по чл. 25, т. 22 от Договора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна санкция в размер на 1 000 (хиляда) лв, за всяко 

констатирано неизпълнение.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, квалифицирано като 

такова и съответно доказано. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет на 

сто) от стойността на неизпълненото задължение, а когато е свързано със задължение за 

предоставяне на достъп, данни, информация, документи, изпълнение на изрични указания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др„ чиято стойност не може да се установи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

еднократна санкция в размер на 1 000 (хиляда) лв. за всяко констатирано неизпълнение.

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 

отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯ. посочени в 

Техническата спецификация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително 

възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от 

Стойността на Договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) 

дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице — Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. (1). т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен
L. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или

ликвидация -  по искане на всяка от Страните /  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. когато след започване на изпълнението на дейностите по настоящия договор, са 

настъпили съществени промени във финансирането на гези дейности и/или по причини, 

извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същия информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за 

настъпване на обстоятелствата.

Стр. 13 от 19



Чл. 37. (I) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор. Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 
(десет) дни. считано от Датата на стартиране на съответната дейност;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет)
дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 

поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, когато:

1. поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е 
трябвало да се изпълни непременно в уговореното време;

2. е достигнат максималният размер на неустойката по чл. 31, ал. (1) от Договора

(4) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

задържа и усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер, като си запазва правото да 
изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118. ад. (1) от ЗОП. 

без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118. ал. (1). т. 1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 
Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 
този Договор.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице -  страна по договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която кани него 

или надлежно упълномощени негови представители в посочени от него време и място за 

установяване изпълнението на дейностите по договора до момента на прекратяването му;
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол, който 

съдържа: извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално 

дължимите плащания; опис на всички изготвени по надлежния ред документи, 

характеризиращи изпълнените дейности и изискващи се по силата на нормативни актове или 

настоящия договор и неговите приложения: наличието на дейности, които е необходимо да 

бъдат довършени: подходящ срок за преустановяване на изпълнението и отстраняване на 

пропуски или несъответствия в изготвената документация и др. констатации, които следва да 

бъдат документирани по преценка на страните:
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока, посочен в констативния протокол по т. 2:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

5) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи/доклади. изготвени от него в 
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 
предмета на Договора.



3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или негов упълномощен представител не се яви на 

уговорената в поканата по т. 1 дата. освен ако неявяването е по обективни причини, за което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е уведомен своевременно или ако присъства, но откаже да подпише 

констативния протокол по т. 2. на мястото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколът се подписва от 

органа, издал разрешението за строеж и се счита за надлежно оформен документ с 

доказателствена сила за всички данни, съдържащи се в него. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

присъства, изготвеният по този начин протокол му се изпраща и всички констатации в 
документа стават задължителни за него.

4. При неспазване указанията, съдържащи се в констативния протокол, както и при 

наличието на дейности, които са извършени, без да са документирани и безусловно приети 

по надлежния ред. посочен в приложимата нормативна уредба или клаузите на този договор, 

същите не подлежат на заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и остават за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово 

предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи 

на връщане, за периода от от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП. съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  

според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби:
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми
Чл. 42. При изпълнението на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 

приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с 

предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност
Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 

да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при 

или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация"). 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, 
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на др\гата 
Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и 
оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на 
работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ



образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или 

други материали или записи или лруга информация, независимо дати в писмен или устен 

вил. или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в аз. (3) на този член, Конфиденциазна 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо кояго и да е от 
Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване:

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна, 

всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички 

негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица. като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТбъответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от 
страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и 
материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42. ал. (1) от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 

всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 

изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем. в който 
биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 

притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИ IЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 
същата функция, който не нару шава авторските права на трети лица: или

3. като полу чи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 
чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 
авторски права от страна на трети лица в срок до 5 (пет) дни от узнарацето им. В случай, че 
трети лица предявят основателни претенции. И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛ ЯТ/й^Гiят&нЪга отговорност и
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понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените врели 
и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 
трети лица.

Прехвърляне на права и залължения

Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 47. Гози Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор. ..непреодолима сила" има значението на това понятие по 

смисъла на чл. 306. ал. (2) от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима 

сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от 

тях. и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 
поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към 

уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 
за настъпването и естеството на непреодолимата сила. причинната връзка между това 

обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила. изпълнението на задължението се спира. 

Засегнатата Страна е длъжна, след съгласу ване с насрещната Страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си. които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила:

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност иди умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 49. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 

считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт. без това 

да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността 
на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като 
цяло.

Уведомления

Изменения



Чл. 50. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично иди чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс. електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са. както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: п.к.3540. гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, 
бул. "България" №  10

Тел.: 09527/22-22; 09527/20-02;

Факс: 09527/23-23

e-mail: admin varshet-(d,mail.be

Лице за контакт: инж. Иван Лазаров -  Кмет;

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400. ул. „Трети март" №  78. ет. 2. офис 23-
26

Тел.: 0878 518533

Факс: 02/4264622

e-mail: ninrashi(d>,gmail.com; officesofia(d,interkonsult,eu; nira(dinterkonsult.eu

Лице за контакт: инж. Николинка Рашкова — Каменова - Управител

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 

куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;

5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 

и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 

срок до 3 {три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение 

всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе 
адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване. промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седатището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 {три) дни от 

вписването й в съответния регистър.

Приложимо право и език

Чл. 50. (1) Този Договор, в т.ч. Приложенията към него. както и всички произтичащи 
или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

(2) (клауза, приложима, когото изпълнителят е чуждестранно лице) Този Договор се 

сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският 
език. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и 
при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или негови представители или служители), са за сметка на
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Разрешаване на спорове

Чл. 52. Всички спорове, поронени от този Договор или отнасящи се до него. 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора иди приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се 

уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се 

отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 53. Този Договор се състои от 19 (деветнадесет) страници и е изготвен и подписан 

в 3 (три) еднообразни екземпляра -  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:
Чл. 54. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения:

Приложение № 1 -  Техническа спецификация;

Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
11риложение № 4 -  Заверено копие на Удостоверение съгласно чл. 166. ал. (1), т. 1 и ал. 

(2) от ЗУТ, респ. Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 Г13Р към ЗИДЗУТ
Приложение № 5 -  Заверено копие на валидна застрахователна полица ..Професионална

отговорност" съгласно чл. 171. ал. (1) от ЗУТ или еквивалентен документ за чу 

лица.
Приложение № 6 -  Гаранция за изпълнение

естранните

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

(ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗ. ЬРОВ)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:...... / . ....................

(КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ЧЕВА)

ИЗГОТВИЛ 

(ИНЖ. КОСТАДИНЕ'

СЪГЛАСУВАЛ:

(АНТОН ДЙМЙТРОВ ТОШЕВ)

ИЗПЪЛНЯТ 
УПРАВИТЕЛ Н ЕООД

(ИНЖ. н и к о л и н к А-г е о р г и е в а  

РАШКОВА - КАМЕНОВА)

ТРОВАДЕНКОВА)
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ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540 гр. Вършец, бул. „България-* Л« 10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22; 09527/20-02; факс: 09527/ 23-23 
www.varshets.b

e-mail: admin varshetzfa mail.bg

Приложение № 1

I. Описание на предмета на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Консултантски услуги по оценка на 
съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 
надтр при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на
водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община 
Вършец“.

2. Обхват на поръчката

Услугите по настоящата обществена поръчка включват следните дейности:
2.1. ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:
2.1.1. Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект във фаза 

..Технически проект“ със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. (4) и 
ал. (5) от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142. ал. (6). т. 2 от ЗУТ на 
обекта от обхвата на обществената поръчка.

2.2. ДЕЙНОСТ №2 -  УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
2.2.1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал. (1). т. 1 и т, 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем 
и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, 
включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството;

2.2.2. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
^  включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните

строителни и монтажни работи с договора ите за изпълнение на строителството, както и други 
дейности - предмет на договори;

2.2.3. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на 
изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5. ал. (3). т. 2 от Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи:

2.2.4. Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл. 168. ал. (6) от ЗУТ и 
§3 от ДР на Наредба № 2 от 3 1.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти и съставяне на Техническия паспорт на строежа по 
чл. ! 76а и чл. 1766. ал. (1) от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 
строежите;

2.2.5. Извършване от името на възложителя на всички необходими действия за 
въвеждане на обекта в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване;

2.2.6. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени 
скрити дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния 
гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в
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експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.2.7. Всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и 
нормативи или необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка, освен ако 
договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на 
възложителя или на трето лице.

3. Цел на заданието

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури високо 
квалифицирана експертна подкрепа на Възложителя в процеса на проектиране и одобряване 
на инвестиционния проект и в процеса на извършване на строително -  монтажните работи за 
реализиране на обекта.

Избраният консултант трябва да осигури високо качество на техническия проект преди 
започване на строителството на обекта, чрез проверката му за съответствие със съществените 
изисквания към строежите и извършване на оценка за съответствие в обем и обхват съгласно 
чл. 142. ал. (5) от ЗУТ. с цел неговото одобряване от компетентните органи и получаване на 
разрешение за строеж.

Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството и 
количеството на планираните строително-монтажни работи, като защитава интересите на 
Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на поръчката. Той ще бъде 
отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързано с 
надзора на строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителят 
на строително-монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми и 
изисквания на специализираното законодателство (Закон за устройство на територията и 
подзаконовите актове към него) и одобрените инвестиционни проекти.

Изпълнителят извършва строителен надзор в пълен обем на предвидените от Закона за 
устройството на територията (чл.168) отговорности и задължения. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и 
Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 
действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обекта в 
експлоатация и осъществява функциите на инвеститорски контрол. * •

______ 4. Обхват и изисквания към изпълнението на дейностите________________________

4.1.Прн изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционния проект
Оценката за съответствие на инвестиционния проект се извършва, като се изготви 

комплексен доклад на основание чл, 142. ал. (6), т. 2 от ЗУТ за съществените изисквания по 
чл. 169. ал. (1) и ал. (3) от ЗУТ. при спазване на изискванията на чл. 142. ал. (5) от ЗУТ.

При извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания за строежите. Изпълнителят отговаря за спазване на изискванията 
на чл. 142, ал. (5) от ЗУТ. В тази връзка при извършване на оценката за съответствие на 
инвестиционния проект се изпълняват следните основни задачи:

> Проверка за съответствие с :

• Предвижданията на подробния устройствен план:

• Правилата и нормативите за >стройство на територията:

• Изискванията по чл. 169, ал. (1) и (3) от ЗУТ:

• Взаимната съгласу ваност между частите на проекта:

• Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления:
•Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива:

• Други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно 
нормативен акт. ако за обекта има такива:
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• Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от 
вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по 
Закона за опазване на околната среда. Закона за биологичното разнообразие. Закона за 
културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията 
от тези актове в проекта;

• Изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма. 
раздел I от Закона за опазване на околната среда

>• Изготвяне на становище от отделните специалисти по частите на инвестиционния
проект;

г  Изготвяне на комплексен доклад, въз основа на данните от извършените 
систематични проверки и становищата на отделните специалисти по частите на 
инвестиционния проект.

Очаквани крайни резултати от изпълнение на дейността

• Изготвен Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния 
проект, за който Изпълнителят е извършил оценката с изискуемия обхват и съдържание 
съгласно ЗУТ. нормативните актове по прилагането му и настоящата техническа 
спецификация.

Всички документи ■ графични и текстови на инвестиционния проект се подписват и 
подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, 
извършила оценката за съответствие.

Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант 
и от всички квалифицирани специалисти по части, извършили оценката, съобразно 
изискванията на чл. 142, ал. (9) от ЗУТ.

Всички документи се представят в оригинал на хартиен носител в 3 (три) екземпляра и I 
(един) на електронен носител, във формат на файловете .pdf или еквивалентен, а на текстовите 
-  и във формат .doc или еквивалентен. Електронното копие на доклада се предоставя на 
CD, DVD носител.

4.2.При осъществяването на строителен надзор по време на изпълнение на СМР
Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на 

ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички законови и подзаконови нормативни 
актове, свързани със спецификата на строежа.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще извършва надзор по време на 
строителството, съгласно чл. 166 от ЗУТ /до издаване на Разрешение за ползване/ върху 
всички видове СМР. които се изпълняват от Строителя на обекта, в съответствие със 
законовите права и задължения на Изпълнителя като лице. у пражняващо строителен надзор на 
строеж, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, а именно:

> Законосъобразно започване на строежа;

^Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 
протоколите по време на строителството:

>Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. (1) от ЗУТ и 
чл. 225. ал. (2) от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169. ал. 1 -  3 от ЗУТ:

> Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд в строителството;

^Недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството;
Изпълнителят ще носи отговорност и за щети. които е нанесъл на Възложителя и на 

другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети. 
причинени от неспазване на технически правила и нормативи и одобрения проект.

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. Изпълнителят следва да:
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• Участва в съставянето на протокол Образец I (Приложение № I към чл. 7. ал. (3). т. 
1 от Наредба № 3/2003 г.) за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и 
разрешение за строеж за изпълнение на строежа:

• Съставя протокола за откриване на строителната площадка и определяне на 
строителната линия и ниво за строежа за строежи на техническата инфраструктура. в 
присъствието на лицата по чл. 223. ал. (2) от ЗУТ;

• В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на 
строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, 
специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен 
контрол за заверената заповедна книга.

• Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 
съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител 
или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът:

• При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо 
строителен надзор е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен 
контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението

• Изпълнява задължения за контрол върху действията на всички участници в 
строителството с цел недопускане на нарушения по чл. 178 от ЗУТ.

В изпълнение на своите задължения. Изпълнителят на обществената поръчка ще има 

следните задачи:
^Упражнява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни 

физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите за оценяване съответствието на проекта и за упражняване на 
строителен надзор. Членовете на екипа трябва да отговарят на чл. 166. ал. (2) от ЗУТ:

У Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 
комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, 
проверките свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и 
изискванията по чл. 169. ал. ( I ) от ЗУТ:

х^По време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от 
своя екип по всички проектни части, като представя пред Възложителя доказателства за това 
на работните срещи, провеждани в присъствие на Възложителя:

S  Присъства на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния 
процес, независимо по чие искане или работен план график се провеждат, като всеки пъг 
докладва за основните дейности (видовете СМР) от строежа, за които до този момент е 
упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както 
и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването 
им;

У На всеки 30 календарни дни след откриване на строителната площадка изготвя 
писмен доклад до Възложителя, обобщаващ изпълнените дейности до момента -  извършените 
видове и количества СМР. резултатите от осъществения строителен надзор, изготвените 
документи, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, включително опис на представените документи, доказващи съответствието на 
вложените строителните продукти с приложимата нормативна уредба и опис на протоколите 
от проведените изпитвания, ако е приложимо. Докладът съдържа оше информация за 
необходимост от промени в проекта, проблеми при изпълнението на СМР и становище с 
предложение за мерки за решаването им: снимков материал и др. Докладът се предава на 
Възложителя в 5 (пет)-дневен срок от настъпването на съответния отчетен период.

S  Извършва необходимите проверки и носи отговорност за: спазване на изискванията 
за здравословни и безопасни условия на труд в строителството: недопускане на увреждане на 
трети лица и имоти следствие на строителството; годността на строежа за въвеждането му в 
експлоатация;

S Извършва контролни проверки по чл. 1696, ал. (1) от ЗУТ за доставените на 
строежа строителни продукти, които се влагат в обекта, за да се осигури спазването на чл.
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169а. ал. (1) и на Наредбата по чл. 169а. ал. (2) от ЗУТ, вкл. извършва проверки за 
съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в 
представените от Строителя сертификати и протоколи от изпитвания със заложените в 
инвестиционния проект технически показатели и характеристики;

^Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 
извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на заплащане и подписва, 
съвместно с Проектанта, упражняващ авторски надзор, изготвените от Строителя: подробни 
ведомости/подробни количествени сметки, измервателни протоколи, протоколи за 
установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР. преди да бъдат 
предоставени за подпис от Възложителя;

S  Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 
компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 
предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; контролира 
задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в заповедната книга на 
строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на Строителя, които 
биха довели до неспазване на изработения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект;

S  Взема решения за спиране и пускане на строежа:
^  Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството, в пълния обем предвиден в Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи;
SQ  рамките на 3 (три) работни дни Изпълнителят изготвя писмено констатации, 

които предоставя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете 
работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време 
на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от 
Строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от 
възникналите промени, снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по 
установените проблеми;

S  Координира строителния процес, включително контрола по спазването на 
сроковете за изпълнение на СМР, съгласно договорения график до въвеждането на строежа в 
експлоатация;

•S при необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа, след 
фактическото му завършване. Изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с 
останалите участници в строителството;

У Изпълнява ангажиментите по чл. !0 от Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

S  Изготвя технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по 
реда на Наредба Л'«5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и 
съдържание и го предостави на Възложителя в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен 
носител и 2 (два) екземпляра на електронен носител:

^Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 
(6) от ЗУТ. след приключване на СМР. за издаване на Разрешение за ползване. Докладът 
следва да е комплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на 
строежа за приемане и се предоставя на Възложителя в 2 (два) оригинални екземпляра на 
хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител:

^Изпълнителят съдейства на Възложителя и Строителя, като осигурява 
необходимите актове/протоколи/становишл/одобрения съгласувания от държавни контролни 
органи по време на строителството. Всички дължими такси за издаване на всички необходими 
разрешение/одобрения/съгласувания и/или други документи/действия по време на 
строителството се заплащат от Възложителя;

^  Изпълнителят внася окончателния доклад съответно в Об. А -  Вършец, 
ДНСК/РДНСК — Монтана с Искането на Възложителя за назначаване на Държавна 
приемателна комисия за строежа. Участва в Държавната приемателна комисия.
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^Изпълнителят е длъжен да осъществява и дейността ..Упражняване на строителен 
надзор по Bpevie на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни 
срокове“ до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно 
Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на 
обекта в експлоатация, удостоверено с надлежен документ, издаден от компетентните органи. 
Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал 
проявен дефект, до неговото отстраняване. Гаранционната отговорност се изключва, когато 
проявените дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство.

Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание 
и/или действие и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено- 
стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

При изпълнение на настоящата поръчка. Изпълнителят следва да спазва действащата 
приложима нормативна у редба.

Очаквани кпайнн резултати от изпълнение на дейността
Изпълнителят предоставя на Възложителя изготвени:

• Изготвен технически паспорт на строежа, за който е упражнил строителен надзор 
по време на строителството

• Изготвен окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168. 
ал. (6) от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи, за които Изпълнителят 
е у пражнил строителен надзор по време на строителството

• Извършени всички необходими действия за точното, качествено и срочно 
изпълнение на строежа, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, издаденото 
разрешение за строеж, изискванията на приложимата нормативна уредба и др., необходими за 
получаване на Разрешение за ползване.

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и всички 

други дейности, изисквани от закона, технологичните правиш и нормативи или необходими за 

осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

______ 5. Описание па видовете дейности и СМР за реализиране на обекта_______________

Проектирането, осъществяването на авторски надзор и изпълнението на СМР за 
настоящия обект ще бъдат възложени чрез обществена поръчка за инженеринг.

5.1. Обхват на проекта
Проектът ще обхваща реконструкция на водопроводната и улична мрежа по следните 

улици:
5.1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:

а) Ул. ..Бялата вода" от ОТ429 до ОТ567 - с приблизителна дължина 220 м;
5) Ул. ..23 септември" от ОТ530 до ОТ533 - с приблизителна дължина 50 м;
в) Ул. „Аспарух"от ОТ76 до ОТ186 -  с приблизителна дължина 200 м;
г) Ул. „Хисаря" от ОТ89 до ОТ90 - с приблизителна дължина 140 м

5.1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:
а) Ул. ..Бялата вода" от ОТ429 до ОТ533 - с приблизителна дължина 400 м;
5) Ул. ..23 септември" от ОТ530 до ОТ533 - с приблизителна дължина 50 м;
в) Ул, ,.Аспарух"от ОТ76 до ОТ186 -  с приблизителна дължина 200 м:
г) Ул. „Хисаря” от ОТ89 до ОТ90 - с приблизителна дължина 140 м
д) Ул. ..Промишлена зона“ от ОТ4 до ОТбг - с приблизителна дължина 350 м;

5.2. Предвидени дейности
Проектирането ще се извърши еднофазно -  във фаза „Технически проект”.
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Ще се разработи проект в пълен обхват и обем съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на действащото към момента 
законодателство, необходими за издаване на разрешение за строеж и за качественото и точно 
изпълнение на строително-монтажните работи за получаване на разрешение за ползване на 
обекта. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от 
ЗУТ. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с 
действащите стандарти материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните 
сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно 
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите 
нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават 
приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при 
проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. 
Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални 

експлоатационни разходи.

5.2.1. Дейности по реконструкция на водопроводна мрежа
Проектната разработка ще предвижда реконструкция на водопроводната мрежа по 

следните улици:
^  Ул. ..Бялата вода" от ОТ429 до ОТ567 - с приблизителна дължина 220 м;
^  Ул. ..23 септември” от ОТ530 до ОТ533 - е приблизителна дължина 50 м; 
г  Ул. „Аспарух"от ОТ76 до ОТ186 - с  приблизителна дължина 200 м; 
г  Ул. ..Хисаря" от ОТ89 до ОТ90 - с приблизителна дължина 140 м

Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за реконструкция, е 

приблизително 610 м.
Проектът за реконструкция на посочените по-горе водопроводни клонове ще включва 

всички необходими дейности - полагане на тръби, фасонни части, съоръжения по трасето, 
надземни пожарни хидранти, спирателни кранове, шахти -  въздушници, шахти -  калници (при 
доказана необходимост), сградни водопроводни отклонения и др. съгласно нормативните 

изисквания.

5.2.2. Дейности по реконструкция/рехабилитапия на уличната мрежа

Проектната разработка ще включва всички улици, предмет на заданието, в следния 

обхват:

У ч а стъ к П р ибли ти

тел н а

дъ л ж и н а ,

м

П р едв и де ни  д ей н о сти.V» Н а и м ен о ва н и е Н а ч а -

ло
Край

1 Ул. „Бялата вода“ ОТ429 ОТ533 400,00

възстановяване на конструкцията на улицата в 

зоната на изкопните работи, монтаж на нови 
бордюри двустранно: изграждане на нови тротоари 
двустранно, цялостна реконструкция на уличното 
платно, включително нова пътна конструкция и два 
пласта асфалтобетонова настилка

2 Ул. „23 септември" ОТ530 ОТ533 50.00

възстановяване на конструкцията на улицата в 
зоната на изкопните работи, монтаж на нови 
бордюри двустранно; изграждане на нови тротоари 

едностранно, цялостна реконстру кция на уличното 

платно, включително нова пътна конструкция и два 
пласта асфалтобетонова настилка

3 Ул. „Аспарух" 0176 ОТ 186 200,00

възстановяване на конструкцията на улицата в 
юната на изкопните работи, възстановяване на 
бордюри и тротоари при изкопите, рехабилитация 
на уличното платно, включваща изкърпване на 
изкопите и два пласта асфалтобетонова настилка по 
цялата ширина на уличното платно
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4 Уд. ..Хисаря" ОТ89 ОТ90 140.00

възстановяване на конструкцията на улицата в 

зоната на изкопните работи, подмяна на бордюрите 
и тротоарите дв> странно, цялостна рехабилитация 
на уличното платно, включваща изкърпване на 

изкопите, предварителни/локални ремонти (при 
необходимост) и два пласта асфалтобетонова 
настилка по цялата ширина на уличното платно

5 Ул. „Промишлена зона" ОТ4 ОТбг 350.00

монтаж на нови бордюри двустранно: цялостна 

реконструкция на уличното платно, включително 

нова пътна конструкция и два пласта 
асфалтобетонова настилка

Забележка: За всички улици следва да се предвиди оформянето на джобове за контейнери за отпадъци, доставка 
и монтаж на нови пътни знаци и полагането на хоризонтална маркировка.

Общата дължина на уличната мрежа, предвидена за реконструкция, е приблизително 
1140 м.

Проектното решение ще бъде съобразено с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 
20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно -  транспортната система на 
урбанизираните територии. Проектът ще се разработи с технически елементи съответстващи 
на нормативните изисквания и изискванията на възложителя, при условието за максимално 
придържане към съществуващите ширини и габарити на настилките, изпълненото застрояване 
и регулационния план на града. В случай че функционалните, транспортни и технически 
характеристики на у лиците, предмет на проекта, не могат да бъдат приведени в съответствие с 
изискванията на наредбата, ще се предвидят организационно-технически мероприятия за 
осигуряване на безопасността на движението.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва 
да удовлетворяват практическото изпълнение на предвидените в него строително-монтажни 
работи, свързани с реконструкцията на водопроводната и улична инфраструктура, в пълнота и 
съответствие с българското законодателство.

Съгласуването на проекта с контролните органи и експлоатационните дружества ще се 
извърши от Възложителя и за негова сметка след предаване на изготвените проекти.

Изпълнението на СМР за реализиране на обекта ще се извършва в съответствие с част 
трета „Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж и влизането му 
в сила и подписан Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на 

.-ч строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2а към
чл. 7. ал. (3), т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството).

Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл. 177 от
ЗУТ.

Всички останали ангажименти и отношения между участниците в строителството, ще се 
уреждат съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му и клаузите на договорите.

Обектът е трета категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3. буква „а“ и „б*‘ от 
ЗУТ и чл. 6, ал. (1), т. 2 и ал. (2), т. 8 от Наредба № I от 30.07.2003 г. за номенклатурата 
на видовете строежи.

6. Нормативни документи

При изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка да се спазват 
изискванията на следните документи:

6 .1. Закон за устройство на територията
6.2. Закон за опазване на околната среда
6.3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
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6.4. Закон за управление на отпадъците
6.5. Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане
6.6. Закон за техническите изисквания към продуктите
6.7. Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
6.8. Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти
6.9. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
6.10. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
6.11. Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места
6.12. Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи
6.13. Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
6.14. Наредба Ь-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар
6.15. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали:
6.16. Наредба за специално ползване на пътищата;
6.17. Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.;
6.18. Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищатас пътни знаци;
6.19. Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
6.20. Наредба № I от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища
6.21. Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно -  транспортната система на урбанизираните територии:
6.22. Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България
6.23. Всички други действащи закони, наредби, правилници и стандарти в областта на 

водопроводните системи, улиците и прилежащата им инфраструктура.

______7. Срокове______________________________________________________________________

Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, започва от датата на 
получаване на писмено известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението по 
договора до изпълнение на всички поети ангажименти между страните.

Сроковете за изпълнение на отделните дейности са. както следва:
7.1. Участниците следва да предложат срок за извършване на оценка на съответствието 

на техническия проект и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142. ал. (6). т. 2 от ЗУТ, 
в обхват и съдържание, съгласно чл. 142. ал. (5) от ЗУТ, който не може да е по-малък от 3 
(три) календарни днн и по-голям от 15 (петнадесет) календарни дни, от получаването на 
инвестиционния проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и 
компетентни ведомства, което се удостоверява с протокол.

7.2. Срокът за изпълнение функциите на строителен надзор е в периода от подписването 
на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво 
за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7. ал. (3). т. 2 от 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството) и приключва с издаването на Разрешение за ползване на строежа.

7.3. Срокът за изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве е от 
подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна 
линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7. ал. (3), 
т, 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството) и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за
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приемане на строежа, съгласно чл. 176. ал. (1) от ЗУТ (Приложение .N"515 към чл. 7, ал. (3), т. 
15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

7.4. Участниците следва да предложат срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 
168. ал. (6) от ЗУТ за строежа и Технически паспорт по чл. 176а. ал. {1) от ЗУТ. който не може 
да е по-малък от 3 (грн) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) календарни днн, 
считано от подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, съгласно чл. 176. ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7. ал. (3). т. 15 от Наредба 
№ 3 от 3 I юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи гю време на строителството).

7.5. Избраният изпълнител се задължава да осъществява строителен надзор по време на 
отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове до 
изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.

Забележка! -  Сроковете за изготвяне на инвестиционния проект във фаза Технически 

проект" и за изпълнение на СМР ще бъдат определени съгласно техническото предложение 

на избрания изпълнител след провеждане на обществената поръчка за инженеринг. За 

ориентир, възложителят е определиз максимален прогнозен срок за изготвяне на 

инвестиционния проект от 30 (тридесет) календарни дни и максимален прогнозен срок за 

изпълнение на СМР от /20 (сто и двадесет) календарни дни.

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. (2) от ЗОП и чл. 49, ал. (2) от 'ЮП 

да се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в документацията 

по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или 

спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, 

източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или 

производство.

На основание чл. 50, ал. (1) от ЗОП, когато техническите спецификации са 

определени съгласно чл. 48, ал. (1), т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на 

основание, че предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на 

посочения стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако 

участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез 

доказателствата по чл. 52, че предлаганите решения удовлетворяват но еквивалентен 

начин изискванията, определени ог техническите спецификации.

На основание чл. 50, ал. (1) от ЗОП, когато технически спецификации са определени 

съгласно чл. 48, ал. (1), т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, 

доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски 

стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен 

стандарт или стандартизационен документ, установен ог европейски орган но 

стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, 

включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни 

документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни 

характеристики и функционални изисквания.
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Наименование на Участника:

Прилож ение №  2

„ИНТЕРКОНСУЛТ”ЕООД

Седалище и адрес по регистрация: гр.София, ул.”Твърдишки проход”№23,ет.7, офис 27;

Представлявано от: инж.Николинка Георгиева Рашкова-Каменова

Булстат/ЕИК: 111560033

Точен адрес за кореспонденция:
България, гр.София, 1404, ул.”Твърдишки проход” 
№23, ет.7, офис 27

Телефонен номер: 02 958 95 03

Факс номер: 02 426 46 22

E-mail: nira(a)jnterkonsult.eu; officesofiatffiinterkonsult.eu

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39 , ал. (3 ), т. 1 от П П ЗО П

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на 
обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура

в гр. Вършец, община Вършец“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с 

предмет: „Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на 

обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура 

в гр. Вършец, община Вършец“, представяме на Вашето внимание нашето Техническо 

предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по 

обществената поръчка, при спазване на указанията, а именно: \

РАЗДЕЛ I: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА \ \ \  ~

Указание за участниците: настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от участниците в обгцеагщната 
поръчка в свободен текст, който задължително трябва да съдържа описаното по-долу съдържание в съответствие с индивидуалните указанията 
всяка една точка и отразените в тях елементи. Предложението подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените А от- 
Възложителя условия. Предложение, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и изисквания не се допуска Ао 
оценяване и води до отстраняване на участника. \

1. ПРЕДЛАГАНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И НАЧ ИНИ ЗА ОСЪЩ ЕСТВЯВАНЕ 

НА КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА Д ЕЙ НО СТИТЕ, НЕОБХОДИМ И ЗА 
ИЗПЪ ЛНЕН ИЕ НА УСЛУГАТА -  съгласно Приложение №1 към настоящото предложение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи предложение за организацията на работа, която предвижда, при 
изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация; предложението трябва да е съобразено с предмета на настоящата поръчка, а не 
да е приложимо към всяка една поръчка за консултантска услуга по оценка на съответствието и/или строителен надзор)

Забележка:
1. Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе 

изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата 
спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие 
на основание чл.107, т.2, б. “а “ от ЗОП.

2. Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие,/ 
касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на 
текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява катц 
неотговаряща на това предварителноyevypfeрегбрювание чл.107, т.2, б. “а “ от ЗОП.



2. ПРЕДЛАГАН СРОК

Предлагаме срокове за изпълнение на отделните дейности, както следва:

2.1. Ще извършим оценка на съответствието на техническия проект и ще изготвим комплексен 

доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ, в обхват и съдържание, съгласно чл. 142, ал. (5) от 
ЗУТ, в срок от 3 (три) календарни дни, от получаването на инвестиционния проект по всички 

части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и компетентни ведомства, което се 
удостоверява с протокол.

2.2. Ще изпълняваме функциите на строителен надзор в периода от подписването на Протокол 

за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 

техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. (3), т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до издаването на 
Разрешение за ползване на строежа.

2.3. Ще изпълняваме функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от 

подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия 

и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. (3), т. 2 от 

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до 

подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл.

_  176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.4. Ще изготвим окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и Технически 

паспорт по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ в срок от 3 (три) календарни дни от подписването на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. (1) от ЗУТ 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството).

2.5. Задължаваме се да осъществяваме строителен надзор по време на отстраняване на 
проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния 

гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка: При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с посочените в документацията 
за участие минимални и максимални срокове за изпълнение на дейностите пот. 2.1. и т. 2.4. от това приложение.

Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по т. 2.1. и т. 2.4. като цяло число в календарни дни. \

РАЗДЕЛ П: ДЕКЛАРИРАНЕ \ \

1. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръЧка в пълно
съответствие с техническите спецификации, договора и настоящото техническо предлоЦцще за 

изпълнение на обществената поръчка. \ %ч,

2. Декларираме, че ще участваме на всички заседания/срещи между участниците в' 

инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план график се провеждат,' като 

всеки път докладваме за основните дейности (видовете СМР) от строежа, за които до този момент е 

упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за 

възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; ще 
протоколираме всички срещи, касаещи изпълнението на обекта.

3. Гарантираме, че ще извършим всички дейности, описани в Техническата спецификация, 
както и всички други дейности, изисквани от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, 
технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен 

контрол по изпълняваните строителни работи.

4. Декларираме, че съгласно изискванията в Техническата спецификация и проекта на 

договор, на всеки 30 (тридесет) календарни дни след откриване на строителната площадка ще 

изготвяме писмен доклад до Възложителя, обобщаващ изпълнените дейности до момента -  
извършените видове и количества СМР, резултатите от осъществения строителен надзор, 
изготвените документи, съгласно/Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по врем
на строителството, вклюуште ./^ г бпис на представените документи, доказващи съответствието на



вложените строителните продукти с приложимата нормативна уредба и опис на протоколите от 

проведените изпитвания, ако е приложимо. Докладът ще съдържа още информация за 

необходимост от промени в проекта, проблеми при изпълнението на СМР и становище с 
предложение за мерки за решаването им; снимков материал и др. Докладът ще предаваме на 
Възложителя в 5 (пет) -  дневен срок от настъпването на съответния отчетен период на хартиен и 

електронен носител.

5. Декларираме, че в рамките на 3 (три) работни дни ще изготвяме писмено констатации, 

които ще предоставяме на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете 

работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на 

процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от Строителя. 

Констатациите ще включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите 
промени, снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по установените 

проблеми. Констатации и становища от нашата компетентност ще даваме и във всички случаи на 

възникнали проблеми/неясноти или при друга необходимост в хода на изпълнение на обекта.

6. Декларираме, че ще контролираме чрез необходимите проверки, измервания и изчисления 

реално извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на заплащане и ще 
подписваме, съвместно с Проектанта, упражняващ авторски надзор, изготвените от Строителя: 

„подробни ведомости/подробни количествени сметки, измервателни протоколи, протоколи за

становяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, преди да бъдат 

предоставени за подпис от Възложителя.

7. Декларираме, че ще контролираме спазването на сроковете за изпълнение на СМР, 
съгласно договорения график и в случай на отклонение от него при изпълнение на която и да е 

дейност с повече от 5 (пет) календарни дни, ще информираме незабавно Възложителя и ще 

изискваме от Строителя актуализиране на графика, без това да влияе на договорения срок за 

цялостно изпълнение на обекта.

8. Декларираме, че ще упражняваме функциите на координатор по безопасност и здраве за 

етапа на строителството, в пълния обем предвиден в Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи.

9. Декларираме, че ще изпълним ангажиментите по чл. 10 от Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

10. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всичкщдокументи, 

-необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от

възложителя. х О \ \

Неразделна част от настоящото Техническо предложение е: 'VN\

1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци %

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, 

ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП (Приложение № 3); '
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. (1) от ЗОП -  Приложение № 4 (ако е 

приложимо);

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане 
от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение 

между двете страни.
Дата 24 / 02 / 2020

Име и фамилия: Николинка Рашкова-Каменова

ост: управител

Наименование на участника ^НТЕРКОНСУЛТ” ЕОО,

XV* --- prTfoV
Подпис и печат:



ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

И

НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

„Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на 

обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в

гр. Вършец, община Вършец“



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по 
обявената от Вас процедура.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на 
договор.

ИНДИКАТОРИ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на изпълнението на

строително-монтажни работи свързани с изграждането на обекти:
1.1. Реконструкция на водопроводнат а м реж а по следнит е улици :

> Ул. „Бялата в о да “ от ОТ429 до О Т567 - с приблизителна дължина 2 2 0 м;

> Ул. „ 23 септември " от ОТ530 до ОТ533 - с приблизителна дължина 50 м;

> Ул. „ Аспарух “от ОТ76 до О Т186 -  с приблизителна дължина 200  м;

> Ул. „Хисаря “ от ОТ89 до ОТ90 - с приблизителна дължина 140 м

Реконст рукция на уличн а м реж а по следнит е улици:

> Ул. „ Бялата вода  “ от ОТ429 до ОТ533 - с приблизителна дължина 400 м;

> Ул. „23 септември“ от ОТ530 до ОТ533 - с приблизителна дължина 5 0 м;

> Ул. „Аспарух “от ОТ76 до ОТ186 -  с приблизителна дължина 200  м;

> Ул. „Хисаря “ от ОТ89 до ОТ90 - с приблизителна дължина 140 м

> Ул. „ Промишлена зона “ от ОТ4 до  ОТбг - с приблизителна дължина 350 м;

2. Срок за изпълнение на поръчката:
> Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, започва от датата на получаване на 

писмено известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението по договора до 

изпълнение на всички поети ангажименти между страните;
> Срок за извършване на оценка на съответствието на техническия проект и изготвяне на комплексен 

доклад, съгласно чл. 142, ал. (6), т. 2 от ЗУТ, в обхват и съдържание, съгласно чл. 142, ал. (5) от 
ЗУТ, от 3 (три) календарни дни, от получаването на инвестиционния проект по всички части, 
съгласуван с всички експлоатационни дружества и компетентни ведомства, което се удостоверява с 

протокол.
> Срокът за изпълнение функциите на строителен надзор е в периода от подписването нфЛротокол за 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и нивбчза Чпроежи на 
техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. (3), т. 2 от Наредба №чЗ «г 31 юли 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с издаването 

на Разрешение за ползване на строежа.

> Срокът за изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве е от подписване на 
Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за 
строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. (3), т. 2 от Наредба № 3 
от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с 
подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 
176, ал. (1) от ЗУТ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. (6) от ЗУТ за строежа и Технически паспорт 
по чл. 176а, ал. (1) от ЗУТ, от 3 (три) календарни дни, считано от подписването на Констативен 
акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. (1) от ЗУТ 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. (3), т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството).

Срок по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни 
срокове до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 
от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти.



3. Място на изпълнение на обществената поръчка:
> На територията на гр. Вършец -  вътрешна улична мрежа

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В
ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКА

1. НОРМАТИВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Приложимата нормативна уредба за изпълнение на услугата е както следва:

Закон за устройство на територията На основание на ЗУТ:
У  Наредба №2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните 

територии;
Наредба № 4 от 21 Май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите за 

проектиране, други нормативни актове (наредби, правилници и т. н.), които имат отношение към проектите по 

различните части
У  Наредба №18 за сигнализацията на пътищата е пътни знаци;
У  Наредба №3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на 

строителство и ремонт на пътищата;
Наредба №1 за организация на движението по пътищата.
Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен

газ;
У  Наредба № 3/31,07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
У  Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи.
У  Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
У Наредба № 7 от 22 Декември 2003 г.за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и 

устройствени зони..
У  Наредба № 13-1971 от 29 Октомври 2009 г., за строително- технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар.
У  Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали от 

13.11.2012г.
У  Наредба № 3 от 9 Юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните ливши.
У  Наредба №4 от 2005г. за проектиране, изпълнение и експлоатация срадни водопроводни и канализационни

отклонения \  V
 Наредба №8 от 1999г. за правила и норми за разполагане на техничски проводи и съоръжения\^\пдселени

^ %ста
» Наредба № 3/2005 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната каАга. и 

кадастралните регистри \ ^
На основание на ЗТИП:

 Наредба №РД-02-20-1 от 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на РБ
У  Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/1 

Об/ЕИО и е чл. 169 от ЗУТ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне на специализирани инженерни 

консултантски услуги, които най-общо са дефинирани като:
 Извършване на оценяване на съответствието на инвестиционния проект-,

♦> Упражняване на строителен надзор по смисъла на член 166 от ЗУТ е:
- контрол и координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация;
- контрол на влаганите строителни продукти и управление на изпълнението на строежа по време на 
строителството с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15);
- контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, 
съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и условията на Наредба № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквани?^|ддравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи;
- съставяне на Окончателни^оюТадц>^в^^еждац>г на обектите в експлоатация;



- изготвяне на Технически паспорти /ТП/ на обектите, съгласно чл.176 буква „а" от ЗУТ в обхвата, посочен в 
чл. 4 от Наредба № 5 от28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите;

Разглеждайки всяка една от горните дейности и посочените в Техническата спецификация /ТС/ 

на Възложителя задължения към тях, ние ги разглеждаме в тяхната цялост и последователност 

дефинирайки ги в следните етапи, без това да изключва всяко едно от задълженията посочени в ТС:

Етапи Дейност Резултат

Етап №1 И звърш ване на оценяване на съот вет ст виет о на 

инвест иционния проект  с изготвяне на „Комплексен доклад за  

оценка съответствието на проекта с основните изискванията 

на строежите ”

Одобрен инвестиционен проект 
и издадено PC

Етап №2

Строителен надзор по време на ст роителст вот о с 

изгот вяне на окончат елен доклад /О Д / по чл. 168, ал. 6 от  

ЗУ Т  за изпълнение на обекта и т ехнически паспорт  /ТП /, 

съгласно чл.176 буква „а" от ЗУ Т  в обхват а, посочен в чл. 4 

от Наредба №  5 от 28.12.2006г. за т ехническит е паспорти на

ст роеж ит е

1. Подписан Акт обр.15;
2. Изготвени ОД и ТП 
Горните са основание за:

- Назначаване на ДПК;
- Подписан Протокол обр.16 от 
ДПК;
- издадено РП на строежа;
- заверен ТП

/АП 1 ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ с
изготвяне на КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТА С ОСНОВНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯТА НА СТРОЕЖИТЕ“

Оценката на съответствието ще бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142. ал. 5 от ЗУТ. С оглед 
на горепосоченото оценката ще обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с:
- предвижданията на подробния устройствен план;
- правилата и нормативите за устройство на територията;
- изискванията по члЛ69, алЛ и ал. 2, в т. ч.: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на 
строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- пожарна безопасност на строежа;
- опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество;
- безопасно ползване на строежа;
- опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа^ включително
защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на 
културата; \  V
- икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта; \  \
- взаимната съгласуваност между частите на проекта; \ Л \  .
-  пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; "" 1 

изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повйЩЬца
опасност, ако в обекта има такива; \ ^
- специфичните изисквания към отделни видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта цма 
такива.

Обхват на оценката за съответствие
Съгласно чл. 142, ал. 4 на ЗУТ всички части на инвестиционните проекти, които са основние за издаване 

на Разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите в 
Република България.

Изхождайки от упоменатите по-горе части на проекта, ние сме предвидили съответните квалифицирани 
специалисти по тези части, които са включени в списъка към лиценза на „ИНТЕРКОНСУЛТ”ЕООД, а 
именно:
Ръководителя на екипа и Специалист по част „Пътна”, „ВОД” и „ОД”, който ще направи оценка на 
проекта:
- по пр ед ви ж д ан и я т а н а п одробни я  уст р ой с т вен  план, в  т.ч.

- по  п рави л ат а  и н орм ат ивит е з а  у ст ро й ст во  на  т ерит ори ят а;

- за  т ехни ческат а  , норм ат ивна и д р у г а  и здъ рж а н ост  на п р оек т а  в  т. ч и оп азван е  на  зд р а ве т о  и ж и во т а на  

х о р ат а  и безоп а сн о  п ол зване  на  ст роеж а;

- за  оп а зв ан е  на окол н ат а с р ед а  п о вр ем е на ст рои т ел ст во т о  и на пол зван ет о на  ст р оеж а , включит елно  

защ и т а от  шум , оп азв ан е на  защ ит енит е mtAA du#rrffie‘ и о бект и  и оп а зва н е  на  недви ж и м и т е пам ет ници на  

кул т урат а;

- з а  съ гл а сува н о ст  от  д руги т е чаСнгиу



Посоченото по-горе касае:

Относно ситуацията

- Ситуационните решения да следват съществуващите прави и хоризонтални криви на трасетата от 

одобрения ПУП;

- Заснемането да е извършено по съществуващите геометрични оси;

- Предвидени ли са зауствания според етапа на изпълнение и технология на СМР;

- Проектните решения съобразени ли са с проектното решение на ПУП-а за уличната мрежа;

- Спазени ли са изискванията за достъпна среда;

Относно нивелетата
- Нивелетата осигурява ли необходимата равност и носимоспособност на улицата, като същевременно 
се гарантира надеждно отводняване от повърхностни води, използвайки съществуващите и 

предвидени в проекта отводнителни съоръжения.
- Предвидени ли са необходимите пластове на настилката, в зависимост от конкретния участък от 

улицата, като при решението на нивелетата се отчетат нивата на прилежащите входове, към парцелите.

Относно напречните пуофили
- Посочени ли са в необходимата пълнота участъци с напречни профили с посочени наклони за 

^вод няване
- При входовете на парцели предвидени ли са полагането на понижени по ниво бордюри.

Относно улични настилки
- Посочена ли е в необходимата пълнота и графично изпълнение уличната настилка с отделните 

пластове
- За осигуряване на добро отводняване и профилиране на настилката, предвидени ли са необходимите 

решения в зависимост от натоварването на пътя.

Относно отводняване и отводнителни съоръжения
- Осигурено ли е повърхностното отводняване на улиците с оптимални надлъжни и напречни наклони 

на настилката;
- Пълнота на решенията за отводняване с предвидени решетки, дъждоприемни и ревизионни\шахти, за 

да се осигури безпроблемно отвеждане на повърхностните води от улицата и прилежащите^ парцели. 

Проектът по част „Пътна” трябва да съдържа:

У Обяснителна записка;
У Ситуация -  геометрично решение;

У Надлъжни профили;
У Типови напречни профили;
У Трасировъчен план на проектното решение;

У Координатен регистър на проектната ос на улицата;
У Детайли и изчисления за конструкциите на настилките, ограничителни системи за пътища и

др;
У Детайли по отводнителни мероприятия -  дъждоприемници, ревизионни шахти /при 

необходимост/;
У Детайли за технологията на изпълнение;

У Подробна количествена сметка

Относно постоянна и временна оуганизаиия на движението
- Пълнота на проекта за организация на движението, в т.ч. вертикална сигнализация и хоризонтална 

маркировка за осите, кръстовищата и пешеходните пътеки. Проектът трябва да съдържа:
У обяснителна записка, в която се отразяват предвиждащите се мероприятия за организация и 

безопасност на движението, като:
а) сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка, необходима по време на експлоатацията на 

обекта;
б) парапетни ограждения пред входщу^ ejj-ugxodume на културно-битови, учебни и други сгради ц  

масов достъп на хора;



схеми (чертежи) на решенията.

У Подробна количествена сметка

- Пълнота на проекта за временна организация и безопасност на движението по време на 

строителството съгласно Наредба №3/20 Юг. за временна организация на движението при извършване 

на строителство и ремонт по пътищата и улиците. Проектът трябва да съдържа:

У обяснителна записка;

У ситуация на уличния участък;

У обхват на работния участък;
У схема на ВОБД с посочени:

а) вид и разположение на сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и 

други средства за сигнализиране в работния участък с необходимите коти и размери;

б) схема на обходния маршрут и неговата сигнализация като се осигури достъп за автомобшите на 

пожарна и аварийна безопасност;
в) спецификация на необходимите технически средства и материали за сигнализиране и въвеждане 

на ВОБД съгласно букви „ а“ и „б
У Подробна количествена сметка

ециалист по част „ВК”, който ще направи оценка:
за изпълнени изискванията на експлоатационното дружество, което е дало становище за начина на 

присъединяване на обекта /ако се налага/;
- за техническата , нормативна и друга издържаност на проекта в т. ч. и опазване на здравето и живота на 
хората и безопасно ползване на строежа;
- за съгласуваност от другите части на проекта;
- за осигурена пожарна безопасност на строежа;
Посоченото по-горе касае:
- Пълнота на проекта за водопроводна и канализационна мрежа с предвидени сградни отклонения, , 

спирателни кранове, хидранти и ревизионни шахти, съобразени със съществуващото положение. 

Проектът трябва да еразработен в обем и обхват, съгласно действащите нормативни документи и 

Наредба №8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места и др.

Проектът трябва да съдържа:
У Обяснителна записка;

У Графична част 
У Ситуация;

~  У Надлъжни профили;

У Монтажни планове;
У Детайли -  типови и специфични при необходимост;

У Спецификация на материалите;

У Подробна количествена сметка

Специалист по част „Геодезия ”, който ще направи оценка;
- по техническата , нормативна и друга издържаност на проекта в т. ч. и опазване на здравето и живота на 
хората и безопасно ползване на строежа;
- за съгласуваност от другите части на проекта;

Посоченото по-горе касае:
- Заснет ли е терена в необходимата пълнота, в т.ч. и съществуващите комуникации
- Разработен ли е проекта в предписаната от АГКК координатна система или в предпочитаната от 

съответната община.
Проекта трябва да съдържа:

>/
У

У

У

У

Обяснителна записка;
Карнети с местоположението на точките от РГО — реперни карнети; 

Измервания с тотална станция или GPS;
Координатен регистър на геодезическсрра основа;

Координатен регистър на заснет 

Схема на опорната мрежа;



Г  Геометрична нивелация;

Г  Вертикална планировка;

Г  Трасировъчни проекти за всички проектирани комуникационни мрежи.

Специалист по част „Пожарна безопасност”, който ще направи оценка;
- по техническата , нормативна и друга издържаност на проекта в т. ч. и опазване на здравето и живота на 
хората и безопасно ползване на строежа;
- за осигурена пожарна безопасност на строежа;
- за съгласуваност от другите части на проекта;

Проекта трябва да отговаря на Наредба 1з - 1971 за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар и да съдържа:

■С Обяснителната записка към част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект  

включва;

Г  Общи нормативни изисквания, в т.ч. изисквания от другите проектни части, изисквания от 

заданието за проектиране;
Г  Основните характеристики на продуктите, свързани с удовлетворяване на изискванията 

(пасивни и активни мерки) за пожарна безопасност и отговарят на техническите спецификации, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите;

-  Г Пасивни мерки за пожарна безопасност:

Г  Активни мерки за пожарна безопасност:

Г  Чертежи

По всеки пункт оценката ще се извършва от тези специалисти/консултанти, които освен всичко имат 
знания и опит в проектирането. Те ще прегледат изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза 
работен проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните 
изисквания на Възложителя, залегнали в строителния договор за обектите, описани в Техническото 
задание. В случай, че консултантите имат забележки те ще ги представят на Възложителя за отстраняванет им 
от проектантите. След отстраняване на забележките (ако има такива) те ще заверят всички екземпляри на 
проекта на хартиен носител, като преди това изготвят крайно становище. Всяко становище съдържа мнение за 
спазване на чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ, относно: \
- Носимоспособност; V \
- Безопасност при пожар; Уч
- Хигиена опазване на здравето и живота на хората; Ч '
- Безопасна експлоатация;
- Защита от шум и опазване на околната среда;

Всички становища на експертите по отделните части на оценката ще се оформят в един Комплекси^ 
Жлад, със заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите, 

ние ще окажем съдействие на Възложителя и при положителна оценка на доклада, същият ще се предложи за 
одобрение по реда на чл.145 от ЗУТ от главния архитект на община Младост за издаване на Разрешение за 
строеж.

Докладът от оценка на съответствието ще съдържа като минимум следната информация:
- Наименование на обекта/обектите, които се оценяват за съответствие;
- Местонахождение на обекта/обектите, които се оценяват за съответствие;
- Данни за Възложителя;
- Данни за Изпълнителя;
- Градоустройствени данни и наличности /ПУП-ПРЗ и ПР/;
- Собственост и законност /ако има налични-съществуващи в имота и извън него постройки и/или съоръжения, 
предмет на проекта/;
- Нормативна издържаност на изпълнения проект по отделните части, в т.ч. изпълнени изисквания за:
•У Механично съпротивление и устойчивост;

У Безопасност в случай на пожар;

У Хигиена, здраве и околна среда;

У Достъпност и безопасност при експлоатация;

У Защита от шум;

X Устойчиво използване на природнщеаГесурси

ЕТАП №2: СТ
ОКОНЧАТЕЛ

IEH НЧЛ301УЛ 0  ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО С ИЗГОТВЯНЕ НА 

(ОКЛАД /ОД/ по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за изпълнение на обекта и



ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ /ТИ/, съгласно чл.176 буква „а" от ЗУТ в обхвата, посочен в чл. 4 от 
Наредба № 5 от28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите

В хода на изпълнение на този етап, отделните дейности и отговорности, които Възложителя е 

дефинирал в ТС, сме ги разделили в поддейности, в зависимост от времето на тяхното изпълнение и 
последователността им, както следва:

А/ Поддейности през подготвителния период

- контрол върху законосъобразно започване на строежа;

- наблюдение и контрол върху мобилизацията на строителя и подготовка за етапа на изпълнение на 
СМР;

- наблюдение и контрол подготовката на площадките за изпълнение на СМР от строителя;

Б/ Поддейности по време на периода на изпълнение на СМР и въвеждане на обектите в 
експлоатация

- строителен надзор, по смисъла на чл. 168 от ЗУТ, по време на изпълнението на обектите, до 

приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и българската 

нормативна уредба;

В/ Спомагателни дейности

А/ Поддейности през подготвителния период

Контрол върху законосъобразно започване на строежа
Основни задачи за изпълнение:

1) проверка и подпомагане Възложителя в изпълнението на всички условия, необходими за 

законосъобразното започване на строителните работи;

2) оценка за наличността на необходимите документи и съдействие за тяхното набавяне /при липса на 
такива/;

3) подпомага Възложителя в подготовката на Протокол № 1 съгласно Наредба № 3 / 2003г. за 

предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на 
строежа, включително чертежи и техническа спецификация към тях, и всяка друга техническа 

документация необходима за изпълнение на договора за строителство;

4) преглед на проекта по БЗУТ, в частта му „Организация на строителната площадка” и коментар със 

строителя за неговата актуалност за изпълнение и/или промяна за процедиране чрез съгласуване с 

възложителя;

5) преглед на проекта по УО и коментар със строителя за неговата актуалност за изпъл? и/или 

промяна за процедиране чрез съгласуване с възложителя;
6) проверка за представяне от строителя на копие от валидни застрахователни полици за ср£ 

действие на договора за обезпечаване на отговорностите му за този обект, съгласно чл. 173. ал.

/Т ;

7) организира изготвянето на строително-информационна/и табела/и от страна на строителя, в т.ч и з'г 

отделните строителни участъци/подобекти, ако се налага и има възможност ;

8) организира съставянето и подписването на Протокол образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи от 

техническата инфраструктура с означени на него регулационните и нивелетни репери, отразени 
мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и др.

9) съставя и подписва в 3-дневен срок Приложение № 4/Заповедна книга/ към Наредба № 3 / 2003 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

10) писмено уведомяване, в 7-дневен срок от заверката, Общината, Регионалната дирекция за 

национален строителен контрол и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга;

11) проверка и одобрение на системата за контрол на качеството на Изпълнителя;
12) изготвяне на пакет от документи и формуляри за контрол и приемане на изпълнените строителни 
работи;

13) изготвяне на описание и блок-схема на процедурите по отношение изпълнението и приемането на 

строително-монтажните работи, включително задълженията и отговорностите на страните в процеса 
на строителството;

Основни резултати:

> Подписани протрк^№-^3?предавайЬ^и_црйемане на одобрените инвестиционни проекти и влезли в 
сила разрешения за строеж за изпълнение на строежите (приложение № 1);



> Подписани протоколи за откриване на строителните площадки и определяне на строителна линия и 
ниво (приложение 2 а );

2.Наблюдение и контрол върху мобилизацията на строителя и подготовка за етапа на 
изпълнение на СМР и организиране на встъпителна среща.
Основни задачи за изпълнение:

1) Консултантът ще изиска от строителя да представи актуализирана работна програма за 

изпълнение на обектите за проверка и съгласуване от Консултанта и Възложителя с приложен към нея 

график за обезпечаване изпълнението на СМР. Работната програма ще бъде анализирана и при 

необходимост ще бъдат направени необходимите промени, които да гарантират изпълнението на СМР 

в срока на договора. Одобрената актуализирана работна програма ще служи като база за сравнение при 

определяне на напредъка на СМР и няма да бъде допускано своеволно отклоняване за други обекти на 

определените за изпълнението на обекта ресурси. Отклоняване на ресурси ще бъде допускано само с 

изричното разрешение на Консултанта и то само в случай, че това няма да повлияе на напредъка на 
изпълнението на СМР.;

У

У

У

2) Консултантът ще изиска от строителя да представи списък с механизация и списък на работни 

екипи за изпълнение на строителните дейности с цел гарантиране ресурсната обезпеченост на 

изпълнението на СМР в договорните срокове и график за сформиране.

3) Консултантът ще изиска от строителя да провери и одобри системата за контрол на качеството , 
/"Что:

иска от строителя да представи за съгласуване списък на производителите за доставка на 

материали с посочени технически параметри съответстващи на изискванията на 
техническите спецификации от договора;

прегледа и одобри източниците на материали - от особено значение за качеството на 

строителството е използването на материали, отговарящи на изискванията на Техническата 
спецификация и на съответните стандарти, съгласно Наредба МРД-02-20-1 от 2015г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на РБ, затова 

източниците на материали, предложени от Строителя/ите ще бъдат предварително 
проверени и одобрени от Консултанта;

иска от строителя да представи за съгласуване за всеки предвиден за влагане материал 
декларация за експлоатационните му показатели /ДЕП/ и/или декларация за 
характеристиките на строителния продукт /ДХСП/, протоколи за първоначално изцитване на 
строителните продукти, лабораторни протоколи за производство на инертнгОмЩчериачи, 

бетонови и асфалтови смеси и други доказващи качеството документи /ако се налагь 

прегледа и одобри графика за доставки на материали, тяхното място и начин на складиране и 
съхранение;

изготви пакет формуляри за искане за започване на работа, за одобряване на материал\ 

оборудване, за приемане на количества и за внасяне на акт и отчет за плащане за изпълнет  
троителни работи и предоставянето му на строителя;

Основни резултати:

> Подписана актуална Работна програма/Линеен график за срока на изпълнение на обекта;
>Одобрени материали и доставчици за влагане при изпълнение на СМР;

> Създадени правила и представени формуляри за бъдещо законосъобразно изпълнение на обектите;

3. Наблюдение и контрол по подготовката на площадките за изпълнение на СМР от строителя
Основни задачи за изпълнение:

У

У

характерни площадкови1) Идентифициране и маркиране на отделните работни участъци и 
особености /ако има такива/, които имат връзка с изпълнението на обекта;

2) Поставяне на строително-информационна табела за целия обект на подходящо за това място
3) Предприемане мерки за ограничаване достъпа на външни лица на работната площадка, за да бъде 
избегнат риска от наранявания;

4) Разчистване на строителната площадка;  ̂ -

5) Поставяне на временна обезопаситедна ^ръирошса и ограничаване достъпа до площадката; 
Основни резултати:

> Обезпечаване на строителния^пдон^даи ^безоп асн о  изпълнение на СМР;
>  Недопускане на увреждане на тррта лица и имоти вследствие на строителството;

Б/ Поддейности по време на периода на изпълнение на СМР



Основни задачи за изпълнение

1) .Контрол върху работната програма на строителя и анализ на критичния път, като:

^  следи напредъка на физическото и финансово изпълнение на СМР спрямо линейния времеви 
график и финансов план на строителя;

•О информира Възложителя за напредъка изпълнението на проекта посредством представяне на 

месечни доклади за напредъка и организиране на месечни срещи и посещения на място на обектите;

О дава съобщение до строителя и незабавно уведомява Възложителя за констатирано неспазване 
на работната програма;

•S съгласувано с Възложителя изисква представяне от строителя за съгласуване на ревизирана 
програма и придружаващ доклад, описващ методите, които строителят предлага да приложи за да 

ускори напредъка на изпълнение и да завърши в срока за завършване на обектите по договора за 

строителството, тогава, когато напредакт е твърде бавен и/или напредъкът на строителството изостава, 

или ще изостане от действащата програма на строителя;

•S оценява времевия и финансов ефект от забавата и определя необходимите мерки за действие за 

компенсиране на закъснението;
S  контролира прилагането на необходимите мерки за преодоляване на закъснението и в случай, 

че те не са достатъчно ефективни ще изиска да бъдат предприети допълнителни такива;

S  постоянно наблюдава действителния напредък, базите и оборудването на строителя, броя на 
'-чботниците и тяхната квалификация, доставката на материалите и състоянието на депата за 

^кладиране/ако има такова/, готовите елементи, технологичното оборудване, атмосферните условия, 

резултатите от изпитванията и измерванията;

2) . Преглед на документите и даване на инструкции, като:
•S осъществява ежедневен контрол върху изпълнението на строежа като следи изпълнението на 

строежа да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 
169, ал.1 и ал.З от ЗУТ и действащите норми и правила за изпълнение на строително-монтажни 

работи;
•/ не допуска изменение на одобрените инвестиционни проекти, промяна на материали и др. по 

време на строителството, без изричното писмено съгласие на Възложителя и проектанта и 

формализиране по надлежния ред;
У информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на инвестиционните 

проекти, в частност на строително-монтажните работи и за предприетите мерки за тяхното 

разрешаване; V  \
У нарежда на строителя да прекъсне изпълнението на част от обектите или на целитедаоекти на 

строителството, след съгласуване с Възложителя, като съобщи причината за прекъсването на райетата 
и укаже, че по време на такова прекъсване строителят трябва да предпази, съхрани и обезопаси тази 

ст от обекта срещу разваляне, загуби или щети;
У съставя протокол за установени съществени отклонения от строителните книжа; \

У спира строителството със заповед при констатирани съществени отклонения от строителните 

книжа;
У уведомява РДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи в 3 (три) дневен срок 

от установяване на нарушението;
У контролира правилното водене на заповедната книга на строежа;
У вписва в заповедната книга на строежа на решенията, указанията и предписанията, които дава и 

които са свързани с изпълнението на строежа, и изисква незабавното им изпълнение;

3) . Одобрение на чертежи и нови технически предложения на Строителя, като:

У в случаите, когато Строителят излиза с предложения относно изпълнението на СМР и те са 

целесъобразни и икономически изгодни, Консултантът може да одобри тяхното прилагане, след 
съгласуване с Възложителя и Проектанта и получи тяхното писмено съгласие;

4) . Даване на указания, като:
У в хода на работите е възможно да се появят несъответствия между одобрените проекти и 

действителното положение на обектите по смисъла на несъществените отклонения. Консултантът при 
тези случаи може да изиска изготвянето на нови работни чертежи и/или количествени сметки и ако те 

са целесъобразни и икономически изгодни, Консултантът може да одобри тяхното прилагане, след 

съгласуване с Възложителя и Проектанта и получи тя



У осигурява, в случай на установени сериозни/съществени отклонения в действителните условия 

и проектната документация, технически правоспособните физически лица от екипа му да предложат и 

да предпишат необходимите мерки и/или спиране на строителството със запис в заповедната книга на 
строежа и даване на задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, 

щети и други, като незабавно уведоми Възложителя, строителя и проектантите за това;

У съвместно с Възложителя и/или Проектанта строителя, проверява и удостоверява в протокол 

възникването на непредвидени /допълнителни работи по договора за строителство, който съдържа 

вида, обема, единичните цени и общата стойност на непредвидените / допълнителните работи;

У нарежда на строителя, след съгласуване и получаване на писмено съгласие от Възложителя, да 
изпълни всяка допълнителна работа, която спешно е необходима за сигурността на обекта, било 

поради злополука, непредвидимо събитие или поради друго и да посочи срок за това или посочи, че 

работата следва да се извърши незабавно;
У преглежда, оценява времевия и финансов ефект от изпълнение на технически промени в 

инвестиционния проект предложени от строителя, ако те допринасят за правилното, икономично и 

безопасно изпълнение на строителните работи и при необходимост от извършване на такива и ги 

предоставя за предварителното писмено одобрение от страна на Възложителя;

У изисква от Възложителя осигуряване и присъствие на Проектанта на обекта всеки път, когато е 

необходимо за законосъобразното изпълнение на обектите;
У своевременно уведомява Възложителя и Изпълнителя за предстоящото започване на всяка 

работа, която изисква набор от одобрени документи или образци, всеки път когато предварителното 

одобрение от страна на Възложителя не е получено;
5). Контрол на количеството и качеството на изпълнените СМР, като:

У въвежда система за контрол на измерванията - преди започване на определен вид СМР, 

строителят трябва да получи одобрение от Консултанта, като представи искане за започване на работа. 

За документиране на измерванията в процеса на строителство ще се използват предварително 
разработени и съгласувани с Възложителя форми, които в общи линии ще съдържат данни за деня на 

измерването, местоположението на работата, позицията от количествената сметка, измерените 

количества, отговорните лица и т.н.;
У упражняване контрол върху количеството на реално изпълнените строително-монтажните 

работи, за да определи дали да се извърши плащане на строителя, подпомагайки и инвеститорския 

контрол;
У упражнява контрол върху ДЕП и ДХСП на материалите и протоколи от изпитвания на реално 

изпълнените количества СМР; \\
У редовно съставя и съхранява едно копие от подписаната от всички страЦи уотчетна 

документация за приемане в количествено и стойностно отношение на всички видове СМР; \ \

. Система за контрол на качеството, като: \ У \
У контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия да отговарят на Наредба 

РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република Българеят 

и чл. 169а ал. 1 от ЗУТ; \
У извършва окачествяване на източниците на материали и готовите изделия преди започване ца 

строителството, като няма да се допуска влагане на неподходящи или некачествени такива от 

строителя , изисква представянето на сертификати и протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност за 
предварително одобряване преди влагането им в строежа, както и сертификати за произход , а при 

нужда ще инспектира и провеждането на тестове за материалите и оборудването, планирани за 

доставка в условията на добив и производство, с цел да се гарантира съответствието с изискванията на 
Възложителя;

У контролира и изисква от строителя стриктно прилагане на одобрената система за контрол на 

качеството, като за целта ще бъдат дадени указания за всички изпитвания, с пояснения за честотата на 

провеждане на всяко от тях. Честотата на изпитанията ще се определя от изискванията на 

техническата спецификация и технологичната последователност от изпълнението на СМР, а за част от 
тях ще се представят декларации за експлоатационните характеристики/декларации за 
харектеристиките на строителния продукт/, протоколи от производствен контрол, от първоначално



•S изисква от строителя да му представи имената на акредитираните лаборатории, в които 

възнамерява да извършва изпитванията, пълен списък на лабораторното оборудване и лицата, 
извършващи изпитанията, както и удостоверение от агенцията по Метрология за годността на 

уредите. В случай на нужда ще бъде поискано тяхното калибриране или проучена възможността за 
провеждане на част от тестовете в друга лаборатория;

■S ще бъде поискано от строителя да представи график за провеждане на полевите и лабораторни 

изпитвания, като специално внимание ще се обърне на рецептите за бетонови и асфалтови смеси 

доколкото всяко забавяне на одобрението им може да окаже влияние върху завършване на работите по 
обектите в определения срок;

■S изисква провеждането само в негово присъствие и контролира правилността, пълнотата и 
верността на направените такива;

■S отхвърляне на материали или изделия, ако в резултат от проверка, инспекция, измерване или 

изпробване се окаже, че са дефектни или по друг начин не отговарят на договора за строителство, като 

дава съобщение до строителя и посочи причините за отхвърлянето;

■S изисква отхвърленото материали или изделия, ако строителят е оправил установения дефект, да 

бъде изпитано повторно, като пробите трябва да бъдат повторени в същите срокове и при същите 

условия като първоначалните проби;

■S нарежда на строителя да премахне от площадката и замени материали или изделия, които не 
^■^говарят на договора за строителство и да посочи срок за това;

S  нарежда на строителя да премахне и изпълни повторно всяка друга работа, която смята, че 

трябва да бъде коригирана или отхвърлена при установяване на пропуски и нарушения, уведомява 

Възложителя и посочва срок за това;
■S контролира отстраняването на дефекти посочени от него или други контролни органи - 

информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол в случай, че 

строителя не предприеме мерки и действия за отстраняването им ;

7). Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при спазваненна Наредба № 3 

от 31.07.2003 г. към ЗУТ, като:
■S контролира пълнотата и правилността на съставяните протоколи и актове по време на 

строителството гарантирайки, че съставяните актове и протоколи по време на строително- ремонтните 
работи и тестове, отговарят на задължителните форми по Наредба № 3/31.07.2003 г. (обн. ДВ. бр.72 от 

15 Август 2003 г. с последващите изменения и допълнения) за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, а именно: ^
Протокол образец 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение ^а\ строеж за 

изпълнение на конкретния строеж.
■ след преглед на прдоставената Проектна документация се съставя този протокол и ое вписва 

зрешението за строеж за обекта;
Приложение № 2а; Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяната 

строителна линия и ниво на строежи от техническата инфраструктура ,съставя се от К он су лтан та^  

определяне строителната линия и ниво на строежа; \
Приложение № 4; Образец 4 Заповедна книга на строежа.

■ съставя се от Консултанта, попълва се и се прошнурова, номерират се страниците и се заверява 

първа и последна страница;
■ в 7 дневен срок от съставяните на Протокол образец 2а; раздел II / в случая ще бъде след раздел I- 

ви/ Консултантът писмено уведомява Общината, РДНСК и всички имащи отношение към обекта 

контролни органи;
■ изисква подготовка и монтаж на информационна табела;

Горните документи са свързани със законосъобразното започване на строежа.
По време на изпълнение на СМР се съставят още:
Приложение № 3; Констативен Акт Образец 3 за установяване съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.

■ съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на Надзора/Консултанта в 

тридневен срок от завършването на СМР, касаещо протокола;
Приложение № 5; Акт Образец 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения

/



Приложение № 6; Акт Образец 6 за приемане на земната основа и действителните коти на 
извършените изкопни работи.

Приложение № 7; Акт Образец 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на 
строителната конструкция.

Приложение № 8; Акт Образец 8 за приемане и предаване на фундаменти за монтаж на машини и 
съоръжения;

Приложение № 9; Акт Образец 9 за предаване и приемане на машини и съоръжения;
Приложение № 10; Акт Образец 10 за спиране на строеж.

Приложение № 11; Акт Образец 11 за състоянието на строежа при неговото продължаване. 

Приложение № 12; Акт Образец 12 за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване, 
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта.

Приложение № 14; Акт Образец 14 за приемане на конструкцията.

■ съставя се от Консултанта при приемане на конструкцията;

Приложение № 17; Протокол Образец 17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни 
условия.

■ съставя се от комисия, назначена със заповед на Възложителя;

Приложение № 15; Констативен Акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа 
(част, етап от него).

^съставя се на основание чл. 176, ал.1 от ЗУТ от Възложителя, проектантите по всички части, 
_ гроителя и Консултанта;

■ този акт е основание за съставяне на Окончателен доклад от Консултанта;

■ с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Строителя на 
Възложителя;

•S съблюдава и спазва сроковете за уведомяване на общинските или други органи, за изпращане 
или за издаване на актове или протоколи, съобразно Наредба № 3 / 2003 и ЗУТ;

S  при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3/2003 се ръководи от данни в 

строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт от договора за 

строителство, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

■S изисква съставяне на актовете и протоколите по Наредба № 3/2003 да става непосредствено 

след извършените проверки, огледи и измервания на място;

S  изисква съставяне на акта или протокола, ако строителят или заинтересуваната друга страна 
(участник в строителството) не отправи писмена покана до другите страни за с)ьставяне на 

съответните актове и протоколи Л. \ \
■S осигурява подписването на актовете и протоколите по Наредба № 3 от технически 

правоспособните квалифицирани специалисти от екипа си, които са определени за надзор на стрбажа 

съответните проектни части; Г ч̂

■S съхранява по един екземпляр от всеки протокол съставен по време на строителството; \

■S решава споровете, възникнали или протоколи между участниците в строителството, свързани с 

прилагането на действащата нормативна уредба в проектирането и строителството;

Основни резултати:

> Завършване и качествено изпълнение на строителните работи в срока за строителство, наличния 
бюджет и съгласно договорните условия;

8.Подписване на акт.обр.15

Основни задачи за изпълнение:

1) комплектува цялата необходима документация по време на строителния процес - актове, 

протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие 

и др.
2) представители на консултанта участват в изготвянето на екзекутивна документация, съгласно чл.175 
от ЗУТ, ако е необходимо;

3) преглежда и заверява изготвената и представена от строителя екзекутивна документация, в 

случаите, когато е необходимо поради несъществена промяна или несъответствие в проекта да бъде 
представена такава, изисква нейното заверяване от проектантите на обектите и я предава за одобрение 

на Възложителя;

4) при достигане изпълнение на около 95% от предвидените в проектите и одобрени СМР, или според 
желанието на Възложителя, Консултантът ще организира инспектиране на обектите е цел



самостоятелно, или съвместно с представител на Възложителя, да състави списък на необходимите 
довършителни и/или ремонтни работи, показали дефекти и своевременното извършване на които би 

гарантирало приключването на обекта в определения срок и в рамките на предвидения бюджет;

5) съдейства при подготвяне на заповед на Възложителя, присъства и оформя Протокол за проведена 

72-часова проба при експлоатационни условия (Приложение № 17 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
6) съставя и подписва констативен акт обр.15 съгласно чл. 176 ал.1 от ЗУТ с който се удостоверява, че 

строежите са изпълнени съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите по чл. 169 ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на настоящия 

Договор;

Основни резултати:
> Завършване и качествено изпълнение на строителните работи, съгласно договорните условия;

> Подписан Констативен акт 15 за установяване годността за приемане на строежа в съответствие с 

българското законодателство (Наредба № 3 / 31/07/2003) за строителните работи

9.Въвеждане на обекта в експлоатация

Основни задачи за изпълнение:
1) обследва годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
2) оказва съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните 

-контролни органи;
) следи за навременното изготвяне на договорите с експлоатационните дружества за присъединяване 

към мрежите на техническата инфраструктура;
4) след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), 

контролира кадастралното заснемане на обекта от Строителя и подпомога Възложителя да изготви и 

подаде необходимата документация за издаване на удостоверение по чл. 54а ал. 2 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в съответствие с Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,
5) изготвя „Окончателен доклад” след приключване на строително-монтажните работи, по смисъла на 

чл. 168. ал.6 от ЗУТ. с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните 

държавни контролни органи и документи в съответствие с чл. 4. ал. 2, от Наредба № 2/31.07.2003.
6) съставя технически паспорт на строежа, на основание чл. 176 от ЗУТ и Наредба №5/ 28.12.2006 г. за 

техническите паспорти на строежите (обн. ДВ. бр. 7 от 23.01.2007 г.) преди да се въведе строежа в 

експлоатация от компетентния орган, а след издаване на РП го заверява в община Вършец ;
7) предава на Възложителя “Окончателен доклад" и приложенията към него, необходими за въвеждане 

на строежа в експлоатация, съгласно ЗУТ;
8) предава на Възложителя оригиналите на всички строителни книжа и други документаЧсвързани

,с строежа под опис към момента на въвеждане на строежа в експлоатация; 'vV .
у) контролира спазването на изискването за обучение и подготовка на експлоатационния перЬ<жш ,

10) изготвя Искане от името на Възложителя до ДНСК за назначаване на ДПК; чч
11) участва в работата на ДПК за нейното успешно приключване и осигуряване на Разрешение

ползване на строежа; \

Основни резултати: \
> Успешно въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване;

10. Гаранционен период

Основни задачи:
За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните 
видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша сметка да участваме 

при констатирането им и да упражняваме строителен надзор при отстраняването им.

Основни резултати:
Навременно идентифициране на дефекти и предприети мерки за тяхното отстраняване.

В/ Спомагателни дейности от общ характер свързани с управление и администриране на



Ние ще осъществяваме дейността си в тясно сътрудничество със съответните представители на 

строителя и на НОИ, като администрирането на договар ще изисква основни задачи, които е 
дефинирал самия Възложител.

Основни задачи за изпълнение

> Месечни отчети за напредъка на работите за всеки месец от изпълнението на Договора;

> Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на 
Договора за инженеринг;

> Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договора за 
инженеринг;

> Протоколи от месечни срещи за напредъка с Изпълнителя по Договора за инженеринг;
> Доклади и становища при поискване от Възложителя;
> Окончателен отчет за изпълнението на поръчката.

> Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и 
правилата на ОПОС;

Основни резултати:

> Навременно идентифициране на забави и предприети мерки за тяхното отстраняване.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ С ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

При избора на подходяща организационна структура (ОС) за изпълнение на настоящата поръчка, 

Дружеството е взело предвид следните определяща фактори:

1. Видовете Организационни структури в теорията и практиката;

2. Техническата спецификация и целите, определени от Възложителя;

3. Екипа от ключови експерти
Организационната структура (ОС) представлява логически връзки между управленските нива и 
функционалните области, построени в такава форма, която позволява най-ефективно постигане целите 
на организацията. ОС е набор от отделните елементи на организацията (отдели, звена, персонал и др.), 

връзките и отношенията между тях, каналите за комуникация, информацията, която тече по тези 

канали и въобще всичко, което е в рамките на организацията и е разположено по някакъв начин във 

времето и пространството.

Дружеството разглежда ОС в 2 направления:

*като способ за съчетаване и установяване на взаимовръзки между елементите на системата;

*като устойчиво единство на елементите, на техните връзки и отношения, взети като ц я л о \ \

В теорията, ОС се разделя на следните осн. видове: линейна; функционална; линейно-функшюнална 
^чдабна); дивизионална -  продуктова, потребителска, регионална; хибридна; проектна -  чиста щ^цлстна 

.. матрична.
След анализ на изброените по-горе организационни структури, Дружеството итор^ 

предимствата на линейно-функционалната структура, тъй като същата в най-пълна степен отгойрря 

на изискванията за изпълнение на настоящата поръчка, посочени от Възложителя. 1

На приложената по-долу схема е показана Организационната структура “ИНТЕРКОНСУЛТ” 
ЕООД, която представлява моделът на управление на проекта и дава информация за:

- ръководството на проекта
- видовете експерти и сформираните екипи

- взаимовръзките между тях и подчиненост



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

“ НТЕР ОНСУЛТ” ЕООД"

УПРАВИТЕЛ

/
СПЕЦИАЛИСТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Ръководител екип и Специалист по 
част „Пътна"'

- Спциалист по УСО

2. Специалист „ВК”
3. Специалист „Геодезия”
4. Специалист „ПБ "
5. Специалист БЗУТ

ч J

Помощен персонал:

• Технически сътрудник

• Шофьор

IIIIBKCI IIUII(>lli:il ПРОЕКТ -  ЗАВЪРШЕН В СРОК, В РАМКИТЕ ПА БЮДЖЕТА II С ИЗИСКВАНОТО КАЧЕСТВО!

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ ПО 

ЗА КАЧЕСТВЕНО И СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Организацията на екипа е подчинена на координацията и отчетността при всеки един от 
експертите, която позволява да се определи не само етапа на изпълнение, но и да се идентифицират 

възникналите проблеми, причините за тях, както и да се определят и предприемат своевременно 

необходимите мерки за тяхното решаване с цел недопускане на забава в изпълнението на отделните 

задачи при изпълнение на дейностите по подготовка и управление на проектите.

Изпълнение на поръчката ще се подчиняват на следните Общи аспекти:
>  Организация на екипа и координация на отговорностите между членовете на екипа, 

Възложителя и изпълнителите;
>  Навременно планиране, изпълнението и отчитането на дейностите по осъществяване на 

строителен надзор, съгласуване на всички дейности, свързани с възлагането и изпълнението на 

обществените поръчки, контрол върху изпълнението на договорените дейности;
>  Осъществяване на институционална връзка и подкрепа от ръководствЪтто на община

Върш ец и одитиращите институции за целите на поръчката и на Проектите; \ \

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА И КООРДИНАЦИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ^ МЕЖДУ 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА
Екипът ни ще се води от методологията, която отговоря на следните изисквания : \

■S Да осигурява законосъобразност, обективност, честност и прозрачност по отношенш? на 

всички дейности и действия на участници в изпълнението на проектите;

■S Да постига максимална яснота и систематичност при практическото изпълнение на 

поръчката;
■S Да ползва добри практики и да добавя собствен опит в дейностите по аналогични проекти; 

•S Да гарантира запазване на добрата репутация на европейските инициативи.

В изпълнение на поставената задачи от Възложителя, дейностите изпълнявани от нас ще са насочени 
към постигане на целите на Община Вършец , чрез следните методи:

 Контрол, самооценка и мониторинг върху напредъка на дейностите отразени в етапните 

докладите/справките по поръчката.
 Цялостната координация на дейностите по поръчката;



Като Ръководител на екипа  от „ИНТЕРКОНСУЛТ"ЕООД ще носи основната отговорност за 

цялостната координация и взаимодействие с Възложителя и всички останали заинтересовани страни. 

Той ще бъде и лицето за контакт по договора и ще докладва за задълженията, които 

„ИНТЕРКОНСУЛТ"ЕООД има като изпълнител по договора.

в т.ч.:

S  Изготвя оценката на инвестиционния проект за неговото одобряване и издаване на PC;

^  Осигурява контрол върху законосъобразното започване на строежа. Откриване на строителната 
площадка и своевременно и точно даване на строителни линии съгласно ЗУТ и в присъствието на лицата 
по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

^  Осигурява присъствието на строежа на лицата, отговорни за контрола върху изпълнението на 
строителството, както и специалистите от съответните специалности в зависимост от изпълняваните СМР;

^  Съставя и подписва актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна 
документация за обекта, съгласно ЗУТ до приключване на строежите и издаване на Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация на обекта. Контрол върху изпълнение на СМР съгласно одобрените 
инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169 от ЗУТ.

^  Отговорност и упражнен контрол за точно отчитане на количествата, качеството и съответствието 
на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на 

^строителството, и установяване стойността на изпълнените СМР. Участие в изготвянето, както и 
лдписване на протоколи за изпълнените СМР, подлежащи на заплащане, заедно с подробните ведомости 

и всички други доказателствени реквизити към тях.

^  Изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за 
изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове;

^  Осигуряван посредничеството с проектантите, обектовото ръководство на строежа, общински 
технически служби и държавните контролни органи, както и с провеждането на ежеседмични оперативки с 
всички участници в строителните работи.

Контролира спазването на линейния график на изпълнение на СМР и при неговото забавяне или 
нарушаване своевременно уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

•S Контролира качеството на строителния процес и на поддържането на строителната площадка, така 
че да се минимизират неудобствата за служителите и ползващите/ учащите в детското/учебното заведение.

^  Организира и контролира пълнотата и правилното съставяне на актовете по време на 
строителството, от страна на строителя и подписване чрез екипа от правоспособни квалифицирани лица от 
надзорния състав на изпълнителя актовете за изпълнени СМР, с които се документират количеството, 
обемът и стойността на извършените видове СМР на обекта.

У Уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол/органа издалфазрешението за 
строеж, при нарушаване на техническите правила и нормативи;

S  Спира строежа, в случай че се изпълняват при условията на чл. 225, ал.2 от ЗУТ Я\в'Нарушение на 
изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ. Спирането се извършва съгласувано с ВЪЗЛОШ^ТЕЛЯ.

'С Контрол при провеждане на необходимите тестове и изпитвания на извършеното стдоцделство в 
съответствие с действащата нормативна уредба;

^  Организира пробите след завършване и докладване за постигането на проектните показат^лй^цри 
експлоатационни условия, обвързано с гаранциите на процесите;

•S Организира и контролира по изготвянето на екзекутивна документация;
^  Изготвя и представя документи при възникнала необходимост от промяна по чл.154 от Закона за 

устройство на територията;

S  Проверява и контролира спазване на Ценовото и Техническото предложения на строителя и 
условията на Договор/и за строителство.

■У Изготвя и прилага Декларация за извършван контрол върху количеството и качеството на 
изпълнените СМР и вложените материали, към всеки протокол за изпълнени СМР, подлежащи на 
заплащане;

^  Предоставя пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на едномесечни отчети и окончателен отчет за извършения 
независим строителен надзор по време на изпълнение на строително -  монтажните работи, съдържащи: списък 
на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, 
съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите 
мерки за решаването им;

^  Консултира Възложителя за всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително 
писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и/ 
които това се изисква съгласно договорните услови^

Тсулшреуе е Възложителя по всички въпроси, по 
.за СМР;

'



^  Организира актуализиране и/или изготвяне на нов технически паспорт на строежа, съгласно 
изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен 
носител в 2 (два) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат "doc" и „pdf', 
съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD носител;

^  Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на 
строителните и монтажни работи. Докладът се представя на хартиен носител в 2 (два) екземпляра, всеки от 
които е придружен с електронен носител във формат „pdf' и "doc", съответстващ на хартиения. Електронното 
копие на доклада се представя на CD носител;

S  Съдейства на Възложитела за организиране и правеждане на комисия за съставяне и подписване на Акт 
обр.15 от Наредба№3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

■S Съдейства на Възложитела за организиране и правеждане на ДПК и подписване на Акт обр.16 за 

въвеждане на строежа в експлоатация и за издаване на разрешение за ползване /РП/;

S  Участва в следенето на строежа в гаранционния период, като:

Като специалист по част „Пътна ”
Следи за качеството и технологията при изпълнение на:
- Битумен разлив, като:

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до Змм се нанася бавно разпадаща се 
битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или 
анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, C40BF1 или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 
13808 и „Техническа спецификация 2014г.” на НАПИ, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 2014г.” на НАПИ.

- Асфалтобетонова настилка, като:
Асфалтобетоновата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108 и на „Техническа спецификация 2014г.” на НАПИ за изпитване на горещи 

^""'')алтобетонови смеси.
Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или

върху мокра основа.
Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие.
Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и 

престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. 
Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. 
Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до 
вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014г.” на НАПИ.

Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да 
бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци /бандажни и пневматичен/, които трябва да се движат бавно и с равномерна 

скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки.
При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него 

места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.
Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно.
При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, 

които влошават транспортно-експлоатационните качества на улиците и пътищата.
- Транспортиране на асфалтовите смеси, като: \

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и ^одходящи условия на 
складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите сЦеси. Каросерията на 
превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предгпцепа от замърсяване и 

десортиране. \ Л \
__ Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички догадени смеси да

шг положени на дневна светлина.
Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтаЛадагане и 

уплътняване. V V x
Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортира^^ 

престоя преди разтоварване (покриване). \ \
При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 140С от температурата на работната рецепта. 

Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до 
вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спецификацията.
- Полагане на асфалтови смеси, като:

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде в съответствие с БДС. Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена 
повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със Спецификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, 

трябва да бъде изхвърлена.
Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е 

разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.
Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на 

едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със Спецификацията. Полагането трябва 
да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на 

работната площадка.
Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности 

(вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт 
да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на спецификацията. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да 
бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, 
може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 ш. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm.
Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с

асфалтополагащата машина.
Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.
Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина9ш£Йли с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.
При големи ширини полагането може да се извърши с няколко еддовреуовдушЗШвщи-ейфалторазстилача (полагане горещо на горещо). Когато това 

не е възможно, поради наличие на движение, постигането на добра^^ак^рИ щ утвете^нти на полагане се по^Лп а чрез нагряване на граничната зона на



положената вече лента. Площите на надлъжните и напречните фуги не трябва да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на 
водата, проникнала в дрениращия асфалтов пласт.
- Уплътняване на асфалтови смеси, като:

Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията на БДС. Поне три валяка ще бъдат необходими по 
всяко време за една асфалтополагаща машина. Допълнителни валяци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за 
осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде 
непрекъсната и ефективна.

Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на 
оптимални резултати при уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за уплътняването. Пробните участъци трябва да 
включват всички необходими дейности, включително и изпитванията съгласно спецификацията за асфалтовите пластове или даден вид оборудване или 
вид работа, предложени от Изпълнителя, но не фигуриращи в разделите на тази Спецификация.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.
За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно 

количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката 
и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по- 
високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка.

Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. 
Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, 
повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново 
уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.
Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред:
а) Напречни фуги
б) Надлъжни фуги
в) Външни ръбове
г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна
д) Второ основно валиране
е) Окончателно валиране
Когато се полага в ешелон, една ивица с широчина от 50 до 100 mm от ръба, до който полага втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде 

оставен неуплътнен. Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание трябва да се обърне при 
изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.

а) Напречни фуги
Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат 

проверявани с лата, за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и с вертикални чела. Ако фугата 
бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди 
полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво 
притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите 
застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се 
постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка.

б) Надлъжни фуги
Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по 

проектната линия и наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно притиснат към ръба на 
изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. 
Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк.

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 mm от прясно положената смес. След това 
валяците трябва да работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга. \

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга. \  \
Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръба Па ледтата трябва да бъде 

изрязан вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента. л . \ \
Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на настилката. \ . \ i
в) Външни ръбове
Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след валирането на надлъжните фуги.

4 Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете.
Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти,Това 

ще позволи пълната тежина на бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта. \  '
г) Първоначално уплътняване I
Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните фуги и ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е

възможно по-близо до асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. Не 
трябва да се допуска температурата на сместа да падне под 1100С преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се 
извършва с бандажен валяк, той трябва да работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.

д) Второ (основно)уплътняване
Пневматични валяци или бандажни валяци, описани в тази Спецификация, трябва да бъдат използвани за основното уплътняване. Основното 

уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури 
необходимата плътност. Валяците трябва да работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на 
движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

е) Окончателно уплътняване
Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък.
Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.
Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност.
На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че 

да осигурят необходимата плътност.
След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на 

повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат коригирани.
Уплътняването на дренираш асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни валяци, работещи без вибрации.
ж) Контрол на движението при дрениращо пътно покритие
Трябва да се вземат мерки за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното охлаждане на новоположения пласт, като движението се пуска най- 

рано 24 часа след полагане

Специалист „ВК”



Отговорности, функции и задачи
Специалистът по част „ВК“ ще осъществява следните задължения (без да са изчерпателно изброени):

У Прави преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза работен 
проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните 
изисквания на Възложителя, залегнали в строителния договор за обектите, описани в Техническото 

задание за одобряване на инвестиционния проект и издаване на PC;
У Контролира изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове;
У Одобрява документите, посочени в изискванията, залегнали в договора за инженеринг, преди 

изработването на отделни механични и автоматизирани части и възли;
У Изисква представяне от страна на строителя и одобряване на подробни методи на изпълнение на 

строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване;
У Оценява и сертифицира работите, измерва и сертифицира количествата, според естеството на 

обекта;
У Участва при съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството и 

цялата строителна документация за обекта, съгласно ЗУТ до приключване на строежите и издаване на 
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. Контролира изпълнението на СМР съгласно 
одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169 от ЗУТ;

У Одобрява програмите и методологиите за провеждане на проби и изпитания при и след завършване;
У Контролира всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на обекта на Възложителя; 

разпореждане за повторни проби и изпитания, в случай на необходимост;
У Упражнява контрол на тестовете и изпитанията на обекта;
У Контролира изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, коректност и 

окомплектованост);
У Упражнява подкрепа на Ръководителя за точно отчитане на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за 
изпълнение на строителството, и установяване стойността на изпълнените СМР.

У Упражнява контрол върху спазването на линейния график на изпълнение на СМР по тази част и при 
неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомяване на Ръководителя;

У Упражнява контрол на качеството на строителния процес и на поддържането на строителната 

площадка за опазване на околната среда;
У Предотвратява с действията си по компетентност спазването на проекта, чрез издаването на 

предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; . \
У Подпомага Ръководителя при контрола на актовете за изпълнени СМР, с коитЦсЧдокументират 

количеството, обемът и стойността на извършените видове СМР на обекта. Л ч \
У Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строеж^Тшисани в 

-заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска действия от (герана на 

гроителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и \о д Ь ^ ен  

инвестиционния проект на всеки един строеж поотделно; \
У Участва в изготвянето на Констативен акт обр. 15, Окончателния доклад и Техническия 

паспорт на строежа

У Приема разпорежданията на Ръководителя;

У Участва в регулярните срещи със Строителя;
У Участва в следенето на строежа в гаранционния период;

Присъства непрекъснато на строежа, когато се изпълняват СМР по тази част и други, касаещи 

следене изпълнението на одобрения проект

Специалист „Геодезия”
Отговорности, функции и задачи
Експертът по част „Геодезия“ ще осъществява следните задължения (без да са изчерпателно изброени):

У Прави преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза работен 
проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните 
изисквания на Възложителя, залегнали в строителния договор за обектите, описани в Техническото 

задание за одобряване на инвестиционния проект и издаване на PC;
У Участва в подготвителната работа за законосъобразно започване на строежа и при изготвянето на 

Прот.обр.2а за откриване на строителна п л о щ а д к а - с т р о и т е л н а  лини^йа строежа;



^  Контролира изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 
изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове;

^  Участва в подготвителната работа и при изготвянето на Акт.обр.5 за уточняване и съгласуване на 
строителния терен с одобрения проект и даване на основен репер на строежа;

S  Контролира нивелетното изпълнение на извършваните СМР -  Подготвителни, Изкопни и всички 
необходими за следене изпълнението на одобрения проект;

S  Участва в изтовянето на Констативен акт обр.З за установяване съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа и приложен ПУП;

^  Предотвратява с действията си по компетентност спазването на проекта, чрез издаването на 
предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;

Присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане 
или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от 
строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените 
документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за 
решаването им;

S  Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа, вписани в заповедната 
книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска действия от страна на строителя, които биха 
довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на всеки 
един строеж поотделно;

V След подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15),
 ̂ '•'нтролира кадастралното заснемане на обекта от Строителя и подпомога Възложителя да изготви и подаде
необходимата документация за издаване на удостоверение по чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър /ЗКИР/ в съответствие с Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;

Участва в изготвянето на Констативен акт обр. 15, Окончателния доклад и Техническия паспорт на 
строежа А

S  Приема разпорежданията на Ръководителя; \  \Д
S  Участва в регулярните срещи със Строителя; 'ч Ч

Присъства непрекъснато на строежа, когато се изпълняват СМР и други, касаещи замитания за следене 

на одобрения проект чкМ

Специалисти по „Безопасност и здраве” , „ПБ” и „УСО” \ \
Отговорности, функции и задачи I ^
Всеки един от тях ще осъществява следните задължения (без да са изчерпателно изброени):

S  Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него(ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

У Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително- монтажните 

^ейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на 

отпадъците и наредбите към тях;
 Създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи информация за работещата техника, 

персонал и обстоятелства, включително открити и причинени аварии, както и изискване от строителя на 
съответната ежедневна информация;

У Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

У Приема разпорежданията на Ръководителя;
У Контролира програмата на Изпълнителя за Безопасни и Здравословни условия на труд, в т.ч и 

инструктажните книги на обекта
У Проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда;
У Контролира изпълнението на плана за извозване и депониране на строителните онпадъци, в т.ч 

и транспортните дневници;
У Контролира изпълнението на изискванията на Наредба 1з - 1971 за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, за всеки вид СМР;
У Изготвя сведения за Ръководителя относно спазването на отговорностите отстрана на 

Изпълнителя
У Участва в изготвянето на Констативен акт обр. 15, Окончателния доклад и Техническия



- и спомагателни:

(1) Специалист по прилагане на Интегрирана Система за Управление на Качеството /ИСУК/;

(2) Помощен технически персонал (технически сътрудник, шофьор и други необходими)

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА

ПОРЪЧКАТА.

Концепцията ни относно организацията на работа се основава на нашето разбиране за обема и 

спецификата на дейностите при осъществяването на строителния нядзор, с фокус върху успешното му 

реализиране за постигане на заложените цели, при недопускане на нарушения, водещи до финансови и 

административни санкции за Възложителя.
Основен момент в предлаганата от нас организация на работа е ежедневната екипна 

работа на експертите при непрекъсната комуникация с Възложителя, както и с всички 

заинтересованите страни, при постигнат предварително съгласие за всяко предстоящо за изпълнение 

действие .
Това налага пълна мобилизация на всички експерти от екипа в посока максимално 

използване на професионалния им капацитет, познания и опит.

Единствено работата в екип, и желание за постигане на консенсус с всички 
заинтересовани страни в процеса ще доведе до постигане на общите цели и желаните резултати 

j-ц ) проектите.
Екипът от ключови експерти, мобилизиран от нас за целите на настоящата поръчка, е 

сформиран от лица, притежаващи практически знания и умения, професионална квалификация, общ и 

специфичен професионален опит, и е гаранция за професионално изпълнение на задълженията по 

поръчката.
С цел създаване на оптимална организация на работа, доказано довела до постигане на 

високи резултати при съвместната ни работа в други общини -  бенефициенти на финансиращи 

програми от ЕС, предвиждаме изпълнението на следните ключови според нас мерки за 

изпълнението на поръчката : \ \  \
I Ресурсно обезпечение за изпълнение на дейностите по поръчката; \ \
I Осигуряване на качество на изпълнение на дейностите, чрез използван^ зшчвнедрената 

„Система за управление на качеството“ и използването на постоянен текущ k o h t po j t ^v \
I Непрекъсната комуникация с Възложителя и отговорните лица от администрацията му, 

както и с всички заинтересованите страни, като част от ежедневна екипна работа на експгаигге;

Внедряване на Система за вътрешен контрол и мониторинг у.
Всяка една от тези мерки с нейните аспекти сме ги разгледали по-долу:

■ РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА 

"‘■'леновете на екипа подсигуряват изпълнението на всеки аспект от предвижданите дейности по

предмета на поръчката и са посочени в следните таблици:
При възникване на необходимост, към работата на екипа могат да се включат и допълнителните 

лица е необходимата квалификация и опит .
Като основен технически ресурс ще се използват главния офис на дружеството в гр.София.

■ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВНЕДРЕНАТА „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“

И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОСТОЯНЕН ТЕКУЩ КОНТРОЛ

“ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД е разработила, документирала, внедрила и поддържа Интегрирана 

система за управление на качеството /ИСУК/, околната среда и здравословните и безопасни 
условия на труд, ориентирана към все по-пълно проучване и удовлетворяване нуждите и изискванията 

на клиентите и всички заинтересовани от функционирането на дружеството страни.

Интегрираната система за управление на “ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД е обект на непрекъснат анализ и 
усъвършенстване е цел да бъде в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015, EN ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, спазването на всички нормативни и други изисквания, приети

документирано от „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД, о 

околната среда и мениджмънта на организа:

щи се до извършваните дейности, опазването на 
Процеси относно дейността на дружеството



са идентифицирани и описани в Наръчника по качството, осигурено е тяхното управление и текущи 

контрол, определени са връзките между отделните процеси в рамките на ИСУК, тяхното 

взаимодействие и взаимно мултиплициращ се ефект.
В “ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД, процесите, определени в ИСУК са обособени в следните три групи:

• Управленски процеси
У Дефиниране и оповестяване на Политика по качеството;

Определяне и отговорност за изпълнение на Стратегически и измерими цели;

У Измерване, анализ и подобряване на процесите и услугите с цел непрекъснато подобряване

• Основни процеси;
У търговска дейност -  офериране и договаряне ;

У  закупуване на стоки и услуги ;

У реализация на услугите ;

• Спомагателни процеси:
У Планиране и контрол на ресурсите -  човешки, материални, информационни, времеви, осигуряване и 

поддържане на инфраструктура, работна среда;

У Управление и контрол на документи и записи;

При реализация на настоящата услуга за строителен надзор ще се процедира в следния ред:

• Комплектоване на пълна документация от страна на Възложителя съгласно предоставения 

х)т отговорника по ИСУК с попълване на Формуляр /Ф / „Лист за проверка на необходими и

/дълж ителни документи и данни При започване на Строително монтаж ни работи

• Комплектоване на пълна документация от страна на Възложителя съгласно предоставения 

от отговорника по ИСУК
Ф „Лист за проверка на необходими и задълж ителни документи и данни за съставяне на 

Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия  и ниво на 

строежа”;
• Издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа;
• В 3-дневен срок се изготвя Заповедна книга на строежа, в която фигурират специалистите 

от “ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД, които ще осъществяват дейността по строителния надзор;

• В 7-дневен срок се уведомяват писмено контролните орани и районата ДИСК;

• Следват комуникация със строителната фирма и Техническия ръководител на обекта, за 
уточняване обхвата и начина на отчитане на строежа. Консултанта, СН отговарящ за реализиране на 
съответния строеж попълва Ф “Контролен лист  за инфраструктурен обект ”, в който се отразяват 
необходимите действия и проверки, съгласно нормативните и законови изисквания, за които в 

последствие ще бъдат съставени съответните протоколи и актове, изискващи се от Наредба №3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Посещенията, както и другите



• В процес на работата се създават необходимите документи съгласно изискванията на Наредба 

№3 за съставяне на актове е протоколи по време на строителството, вписват се във Ф Контролен 
лист за инфраструктурен обект”, които се систематизират в папка - досие.

• След завършване на строежа, възложителят, проектантът, строителят и лицата, упражняващи 

строителен надзор, съставят Констативен акт 15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията 

към строежите по чл.169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се 

прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения. С този 

акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.

• След завършване на строежа, лицето упражняващо строителен надзор, съставя Окончателен 

доклад до възложителя и Технически паспорт на строежа. Окончателният доклад се регистрира във 

Ф „Регистър на Окончателните доклади”. Цялата документация се предава на възложителя чрез Ф 

”Протокол за предаване собственост на клиент”.
• Строежът се въвежда в експлоатация от ДНСК и се издава Разрешение за ползване.

• Взаимоотношенията с клиента приключват след въвеждане на обекта в експлоатация с издаване 

на Разрешение за ползване и изтичане на гаранционните срокове, определени в Наредба №2 от 31 юли 

2003г. При възникване на дефекти в рамките на гаранционните срокове, същите се поемат като 

контрол по отстраняването им от „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД. Отразяват се в Ф „Искане за 
коригиращо действие ” и се процедира съгласно посочените в Наръчника по ИСУК.

• Създаване на документацията по проекта се предава на клиента след приключване на договора 

при подписване на Ф ”Протокол за предаване собственост на клиент”, а в досието остава само 

договора, копие от Разрешителното за ползване, издавано от ДНСК и Ф “Контролен лист за 

инфраструктурен обект”.
• При предоставяне на услугата по строителен надзор, в „ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД ще се

използват средства за наблюдение/измерване /СНИ/, за които се подвържат записи от 

калибриране/проверка /или и двете/, съхраняват се сертификатите им, издаденич\>т акредитирана 

лаборатория, които доказват проследимостта на измерванията до международен еталж. Поддържа се 
Ф “Актуален списък на оборудването за наблюдение и измерване”, а за всяко^средство за 

наблюдение/измерване се съставя и поддържа Ф „Картон на оборудване за набщ^дение и 
измерване”. Когато има и изнесен процес с използване на СНИ, изискванията за тях се, вщюват в 

договора с подизпълнителя и са критерий при оценяването му като доставчик. \
Описаните по-горе процедури касаят цялостното изпълнение на строителния надзор, като по-този 

начин осигуряваме проследяване и контрол на процесите, касаещи качественото изпълнение на 

дейността, в т.ч и в основните аспекти, а именно:
> Контрол по качеството на влаганите материали и съответствието им с договора за 

изпълнение на строителството, чрез:
У контрол на сертификатите - да са издадени от акредитиран орган за сертификация;

У контрол на протокол (и) за проведените от производителя изпитвания;
У стриктно спазване на ПСД и техническите спецификации и нормативната уредба;
У  съответствие на материалите с представените декларации за експлоатационни характеристики и 
наличие на всички изискани документи, придружаващи материалите;
У контрол на влаганите материали с нормативната уредба;
У контрол по замяна на материалите, неотговарящи на изискванията;
У контрол по методите на влагане на строителните материали в съответствие с изискванията на 

производителя
Материалите и съоръженията доставени от Строителя, които ще бъдат включени в СМР, са предмет на 
проверка и изпитване съгласно Техническата спецификация. За да позволи да бъде предоставено 
достатъчно време за инспекция, ще изискаме от Строителя да ни предостави преди доставката им 
копие от всички сертификати, разрешителни, включително чертежи и друга информация, отнасяща се 

до доставяните от Строителя материали и съоръжения.

Строителят е необходимо да осигури посочените съгласно Техническата спецификация материали и 
техни заместители ще бъдат използвани само след предварително одобрение от Проектанта, 
Възложителя и „ИНТЕРКОНСУЛТ”ЕООД в писмена форма. Ще бъде контролирана технологията, 
реда и качеството на изпълняваните cTpoHTenHO-pe t̂cjjsi^SH ^работи да отговарят на Техническата 

спецификация.



Ще изискаме от строителя да представи график за доставките на материалите, с цел да осигури 
контрол върху ритмичността на доставките. В графика следва да бъдат посочени и доставчиците, с 
които строителят е сключил договор. По този начин ще могат да се извършват и предварителни 

проверки на плануваните доставки.
В случай че се установи различие в съответствието на материала, то незабавно ще се спре 
изпълнението до момента на изясняване на проблема. Възможността да се стигне до това обаче, е 
малко вероятна, тъй като за всеки строителен материал, оборудване и продукт, който ще се влага в 
обекта, ще бъде предварително съгласуван с Консултанта и Възложителя, и след одобрението му, 
Строителят ще може да направи съответната доставка. Изискването за предварително одобрение 
(съгласуване) е необходимо за всички участници в строителния процес, като по този начин се 
намалява вероятността за влагане на материали, несъответстващи на техническите изисквания, 
спецификации и стандарти. Това е метод, който не позволява и на Строителя да извърши доставка на 

материал, който не е годен за използване.
■S протоколи от лабораторни изпитвания на земната основа и отделните пластове 

Отговорен специалист: Ръководител екип
Контрол: Специалисти по отделните части на обекта и Специалист ИСУК

> Контрол по качеството на изпълняваните СМР, чрез:
■S контрол по изпълнение на подготвителните работи, в т.ч.
Организация на строителната площадка;
- изготвяне на подробен линеен график;
- представяне на ДЕП/ДХСП на необходимите материали за влагане и тяхното приемане;

'У контрол на качеството на изпълнение на същинските СМР, в т.ч.:

- земни работи;
- бетонови работи;
- технологични работи, в т.ч. и тяхната последователност;

- асфалтови пластове;
- отводнителни работи;
- хоризонтална и вертикална маркировка
•У контрол за съответствие на изпълненото с инвестиционния проект;

контрол по изготвените протоколи за изпитване и замерване на СМР;

■/ контрол за съставяне на актове и протоколи по Наредба №3 

Отговорен спеииалист: Ръководител екип
Контрол: Специалисти по отделните части на обекта и Специалист ИСУК

> Контрол по спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 

Л  изпълнение на СМР на строежа, чрез:
у контрол по спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на СМР по изискванията на Наредба №2 (Обн. ДВ бр.77 от 2004г., поел. изм. ДВ. бр.90 от 

15 Ноември 2016г.):
V  контрол по опазване на здравето на работещите и използване на лични предпазни средства на 
работното място, съгласно изискванията на Наредба №3 от 19 април 2001 г. (Обн. ДВ бр.46/2001 г. и 

поел. изм. и доп. в ДВ бр.40 от 18.04.2008г.);
V  ежедневен инструктаж на работниците и техническия персонал по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, съгласно условията и реда по Наредба № РД-07-2 от 
16.12.2009г. издадена от МТСП (Обн. ДВ бр.102 от 2009г. изм. ДВ бр.25 от 30.03.2010г.);
У контрол по изпълнение на СМР с използване на работно оборудване (стр. машини) по изискванията 
на Наредба № 7 от 23 септември 1999г„ издадена от МТСП и M3 (Обн. ДВ бр.88 от 1999г., поел, изм. 

ДВ бр,40/2008г.);
■/ Осигуряване на ЗБУТ цри извършване на товарно-разтоварни работи, съгласно Наредба № 12 от

30,12.2005г.;
•/ контрол по ограждането на строителните площадки и обезопасяването им, съгласно изискванията 
на. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност

и здраве при работа (Обн. ДВ бр.З от 2009г.);
У изискване, проверка и контрол по спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
(Обн. ДВ бр. 124 от 1997г.. поел. изм. ДВ бр.7/2012г.) пр зтрялото времетраене на изпълнение на СМР 

Отговорни спеииалисти: Координатор по БЗУТ^



Контрол: Специалист ИСУК

У Контрол за съответствие на видовете и количествата СМР с договора за изпълнение, 

на СМР, чрез:
У проучване на видовете СМР и техните количества, ед.м. и цени по предложената от Строителя и 

приета от Възложителя Оферта за изпълнение на СМР;
У запознаване с графика за изпълнение на СМР по видове и срокове, приложен към сключения договор 

за строителство;
У сравняване на количеството на всеки вид извършено СМР с количеството, предвидено в 
техническите спецификации (количествени сметки) от работния проект и договора за строителство:
У при установяване на разлики в количествата на изпълнените предвидените работни проекти и 
сключените договори за СМР ще бъдат извършени следните действия:

- уведомяване на Възложителя;
- при неизпълнение на задължението на строителя да изпълни предвидените в проекта видове СМР, 

въпреки предприетите действия от строителния надзор и Възложителя, следва уведомяване в 

тридневен срок на контролния орган - РДНСК, съгласно чл.224, ал.2 от ЗУТ за налагане на санкции;
- строителството, спряно със Заповед по ал.1 на чл.224 от ЗУТ, може да продължи с разрешение от 
органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му.

Отговорни спеииалисти: Ръководител екип

■ НЕПРЕКЪСНАТА КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ОТ 
АДМИНИСТРАЦИЯТА МУ, КАКТО И С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, 

КАТО ЧАСТ ОТ ЕЖЕДНЕВНА ЕКИПНА РАБОТА НА ЕКСПЕРТИТЕ, В Т.Ч. И ЗА 

ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ДОГОВОРА ЗА ИНЖЕНЕРИНГ

>  Ежедневна комуникация с Възложителя и негови представители, с изпълни е

> Регулярни срещи с висока честота на лицата от екипа на място;
> Инициирани от Възложителя извънредни срещи на място, при всяка вт а

необходимост от присъствие на експерт/и от екипа;
> Писменна комуникация чрез официална и неофициална кореспонденция, а

комуникация по телефона;

Предлагаме комуникацията с Възложителя да се осъществява по няколко основни направления, 

които са се доказали като успешна практика при изпълнението на подобни договори, а именно:

~\ официална кореспонденция, представена на ръка;

• официална кореспонденция, изпратена по поща, факс и/или електронна поща;

• неофициална кореспонденция;

• устна комуникация.

Предвид спецификата на задачата, ще предложим на Възложителя следните правила за координация и 

взаимодействие. Писмените форми за комуникация - протоколи, съобщения, уведомления, записки, официални 

писма и други - са важни в изпълнението на договора и конкретните проекти, защото те доказват 

ангажиментите и взаимните договорености. Те няма да отменят или ограничават изискванията на Възложителя 

или неформалните комуникации между „ИНТЕРКОНСУЛТ"ЕООД и представителите на Възложителя в 

работен порядък, но ще представляват много важен инструмент за гладко протичане на дейностите. В 

оперативен порядък комуникациите ще се извършват по ел. поща и по телефона, но те няма изцяло да отменят 

писмените форми на общуване.
Ръководителят на екипа от ,,ИНТЕРКОНСУЛТ"ЕООД ще носи основната отговорност за цялостната 

координация и взаимодействие с Възложителя и всички останали заинтересовани страни (строител, авторски 

надзор, общинска администрация, изпълнители по други договори, контролни и експлоатационни органи).

Комуникацията и обменът на информация по време на ежедневната работа ще се поддържа от самите 

експерти, а важните въпроси или проблеми ~ теля на екипа.

9 нтрол: Специалист ИСУК и специалисти по отделните части

Предвиждаме :

и всички заинтересовани страни;
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■ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ
ВЪВЕДЕНИЕ

Добрият вътрешен контрол за изпълнение на поръчката е гарант за постигане на поставените цели. 

Най-общо казано, вътрешният контрол е необходим, за да се създадат условия за използване на всички 

благоприятни възможности за подобряване изпълнението на дейностите във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка, при минимизиране на риска за непостигане на поставените цели.

Липсващите или слаби вътрешни контролни механизми водят до намалена производителност, 

усложняване на процесите, повече време за обработване на сделките и увеличено количество дейности 

без стойност. Те могат дори да попречат на постигането на целите и задачите на поръчката.

Ето защо създаването на ефективно действаща система за вътрешен контрол е от изключително 

значение за постигането на целите на поръчката. То неминуемо изисква използването на модерни 
управленски техники и технологии, а така също и съпричастността на екипа за изпълнение на 

поръчката.
Вътрешният контрол се определя като цялостен процес, интегриран в дейността на поръчката, 

осъществяван от органите на управление, от екипа по управление на поръчката и от конкретните 

експерти на фирмата. Неговото предназначение е да предостави разумно ниво на увереност по 

отношение постигането на поставените цели.
Контролът е основна управленска функция на ръководителя на екипа. Доброто и ефективно 

^чравлен ие изисква създаването и поддържането на система за вътрешен контрол. Само 
адекватният и ефективен вътрешен контрол като непрекъснат процес, интегриран във всички 

дейности и процеси за изпълнение на поръчката, може да гарантира, че целите щеДЗъдат постигнати 

чрез: съответствие на законодателството, вътрешните актове и договорите; хщадеждност и 

всеобхватност на финансовата и оперативна информация; икономичност, еф ек тивнЬот\ ефикасност 

на дейностите; опазване на активите и информацията.
ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ
Основните компоненти на вътрешния контрол са пет - контролна среда, управление на рис1«ц\. 

контролни дейности, информация и комуникация, и мониторинг. \
Системата за вътрешен контрол за изпълнение на поръчката е различна и уникална, тъйжато 

отразява спецификата, големината, организационната структура, сложността и обема на дейностите, 

административната и бизнес среда, степента на регулираност, философията и стила на управление и 

т.н. Независимо от това обаче, за да се контролира изпълнението на дейностите в поръчката, има

нужда и от петте компонента на вътрешния контрол.

> Контролна среда
Основополагащият компонент на системите за вътрешен контрол е контролната среда. Тя определя 

делимата в екипа и влияе върху отношението както на ръководството, така и на служителите към 
отрешния контрол. Ефективната контролна среда се формира от ръководителя на екипа. За да е 

ефективна контролната среда, тя изисква да е налице ясно определено и демонстрирано отношение и 

желание от страна на собственика и ръководителя на екипа. Факторите, които оказват влияние върху 

контролната среда, включват: етичността, почтеността, компетентността и принадлежността на 

персонала; философията на ръководството и стила на управление; фирмената организационна

структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, 

задължения и нива на докладване; политиката на делегиране на правомощия и отговорности; 

политиките и практиките по управление на човешките ресурси. Компонентите на контролната среда 

мотат да бъдат илюстрирани по следния начин:

> Управление на риска
Управлението на риска е вторият компонент на вътрешния контрол. Рискът е възможността да настъпи 

определено събитие, което да повлияе негативно на изпълнението. Управлението на риска е свързано с 
идентифицирането, оценяването и контролирането на потенциалните събития или ситуации, които 

могат да повлияят негативно върху постигането на целите на поръчката. Подробно ще бъде разгледан 

в УПРАВЛЕНИЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ.

> Контролни дейности
Контролните дейности са третият компонент на вътрешния контрол. Това са онези дейности, които са 
насочени към минимизирането на риска и увеличаване на вероятността целите и задачите на 
поръчката да бъдат постигнати. Всички пради^а, процедури и действия, които са въведени в

стратегията за управление на риска за по разумна ув< ост, че риска за постигане на



целите са намалени до приемливите, допустими граници, очертани в процеса на управление на риска, 

са контролни дейности. Броят, естеството и видът на контролните дейности, зависи от спецификата на 

проекта и от риска, пред които той е изправен. Във всички случаи, обаче, контролните дейности 

трябва да бъдат адекватни, подходящи, изчерпателни, разумни, да са свързани с целите, да 

функционират в съответствие с планираното през съответния период, а разходите за тяхното 

осъществяване не бива да превишават очакваните от тях ползи.

Контролните дейности се прилагат във всички функции, процеси и на всички нива в екипа за 

изпълнение на поръчката. Те са ключов елемент от вътрешния контрол, тъй като са действия, които се 

извършват своевременно за създаването на необходимите условия за адекватно обхващане и 

намаляване въздействието на риска, и са регламентирани посредством съответните политики и 

процедури за изпълнение на поръчката. Три са основните видове контролни механизми:

• превантивни - предназначени да попречат на възникването на нежелани събития;

• разкриващи - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития;

• коригиращи - предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани събития. 

Контролните дейности, които ще се приложат в ИУПП за изпълнение на поръчката са следните:
• Процедури за разрешаване - те се отнасят до вземането на решения от оправомощените лица, в 
резултат на което настъпват определени последици за изпълнението на поръчката. Тъй като с тях се 

регулира процесът на вземане на решения, те трябва да са съобразени с организационната структура, с 

^органите на изпълнение на поръчката и т.н.
Процедури за одобрение - те регулират утвърждаването (заверката) на трансакции, данни или 

документи, с което действие се приключват или валидизират процеси, действия, предложения и/или 

последици от тях.
• Процедури за оторизиране - те регулират извършването на операции, дейности и т\н. само от 

определени лица, които действат в рамките на своите правомощия.
• Разделяне на отговорностите - това е принцип, който цели да се минимизират риска'^Ц( грешки,
нередности и нарушения, и тяхното неразкриване. По същество прилагането на тази п рце^дура 

изисква за осъществяването на два или повече ключови етапа от дадена операция, процес или 

да отговарят различни служители. За целта в ИУПП са въведени подходящи правила и проце; 

които да не позволяват един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълне 

осчетоводяване и контрол. \
• Предварителен контрол за законосъобразност - това е превантивна контролна дейност, която се 
извършва непосредствено преди полагането на подпис от ръководителя на екипа за изпълнение на 

поръчката. Целта е съответните решения преди вземането им и съответните действия преди 

извършването им да се съпоставят с изискванията на законодателството с оглед тяхното спазване.

• Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции
^  тези процедури се въвеждат с цел информационното съдържание на стопанските операции да се 

отрази в счетоводните документи в определен момент, с определен обем и задължителни реквизити, 

така че да позволява вземането на правилни решения, от които произтичат финансови последици. 

Процедурите се разработват в съответствие със Закона за счетоводството, индивидуалния сметкоплан 

на ИУПП, приложимите счетоводни стандарти и т.н.
• Процедури за наблюдение - това са процедури, които като форма на оперативен контрол се 
осъществяват ежедневно от ръководителя за изпълнение на поръчката при възлагането и изпълнението 

на работата.
• Преглед на процедури, дейности и операции - целта на тази контролна дейност е да се осигури 

точността на изпълнение на операциите в дадена дейност и също е част от оперативния контрол за 

изпълнение на поръчката.
• Правила за достъп до активи и информация - въвеждат се с цел да регламентират достъпа до 
активите и информацията само на оторизирани лица, които отговарят за използването и/или 
опазването им. Ограничаването на достъпа до тях намалява риска от неправилното им използване и 

разпореждане с тях и предпазва от загуби фирмата.
• Правила за управление на човешките ресурси - това са вътрешни правила и процедури на ИУПП 
относно подбора, назначаването, обучението, оценяването, повишаването (понижаването) в длъжност, 

заплащането, преназначаването и прекратяването на правоотношенията със служителите.

• Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията - това са правила, които 
подпомагат осъществяването на текущата дейност, взта^йто^нд^правилни решени^и контрола върху



процесите за изпълнението на поръчката. За да се работи добре е задължително да е налице пълното, 

точно и своевременно изготвяне на писмени доказателства за взети решения, настъпили събития, 

извършени действия и трансакции.

• Контролни дейности, свързани с информационните технологии - широкото разпространение на 
информационните технологии изисква да се вземе предвид необходимостта от специфични контролни 

дейности за внедряване и поддържане на IT-системите в „ИНТЕРКОНСУЛТ”ЕООД.

> Информация и комуникация
• Информацията и комуникацията са четвъртият компонент на вътрешния контрол. За да може 

„ИНТЕРКОНСУЛТ”ЕООД да извършва и контролира дейностите си, е жизненоважно наличието на 

ефективни и надеждни информационни и комуникационни системи. Те трябва да включват 

идентифициране, събиране и разпространение на надеждна и достоверна информация, хоризонтална и 

вертикална комуникация от и до всички нива, както и навременна система за отчетност. 

Вътрешнофирмена информация, комуникация и координация между отделните експерти, роли и 

отговорности по отношение на системата за вътрешен контрол
В „ИНТЕРКОНСУЛТ"ЕООД са въведени мерки, които обезпечават недопускане на грешки при 

съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на 

необходимите документи, като допълнително е осигурен контрол, съгласно разработената система за 

управление на качеството.
Всяко лице от екипа за изпълнение на поръчката носи определена отговорност по отношение на

вътрешния контрол.
• Цялостната отговорност за вътрешния контрол носят управителите па фирмата и ръководителя 

на екипа, затова е необходимо тяхното разбиране и ангажираност за прилагането на тези системи.
• Ключова е ролята и на експертите за изпълнение на поръчката, тъй като съобразноД^УНкциите си и

йерархията във структурата за изпълнение на поръчката те организират вътрешния^тнтрол на 

неключовите експерти. Те носят пряка отговорност за всички дейности и процеси, какю .и за 

създаването и поддържането на системите за вътрешен контрол в поверените им за изпълмение 

дейности и се отчитат пред ръководителя на екипа. vN*
• Експертите за изпълнение на поръчката на „ИНТЕРКОНСУЛТ"ЕООД също участват и имат 

конкретни роли в осъществяването на вътрешен контрол съобразно функционалните еи 

компетентности.
• Те са запознати със своята роля: и отговорности. Експертите и отговорните служители докладват 

писмено на ръководителя на екипа всички проблеми в дейностите и процесите или: нередности.

• Ръководителят на екипа ще изпълнява и функциите на вътрешен одитор, което също играе 

съществена роля по отношение на вътрешния контрол. Вътрешните одитори проучват адекватността и

ефективността на системите за вътрешен контрол и дават препоръки за тяхното подобрение. Те не 

..осят отговорност за изграждането и/или поддържането на тези системи.
• Цялата придобита и съставена документация за обекта се съхранява от ръководителя на екипа и е 

достъпна за всеки от експертите на „ИНТЕРКОНСУЛТ"ЕООД
• Цялата налична документация се съхранява в отделна платформа за обекта в електронен формат;

• всеки експерт от екипа има достъп до досието на обекта във всеки един момент, благодарение на 

система ISO и въведената форма (карта на клиента) за документиране на всяка дейност свързана с 

обекта:
• всеки експерт има достъп до електронното досие на обекта - копия на документи, протоколи, 
проекти, справки и др.системз/шчно подредени и картотекирани, така, че всеки експерт, във всеки 

момент може да получи необходимата му ииформаця и да добие предстасва и информация за обекта. 

По този начин в кратък срок дори и неангажиран до момента с обекта експерт може да получи 

необходимата му информация и се включи в изпълнението.
• Координацията между експертите се осъществява от ръководителя на екипа. За конкретният 
проект се определя отделен офиеен сътрудник, имаш ангажимент да следи .графика за изпълнение на 

СМР и съобразно него да изисква навременно съставяне на контролни листа, доклади и становища от

експертите.
• Заверка на всеки един контролен лист, доклад и становище с подпис на ръководителя на екипа. 
Заверените документи се сканират- от офисният сътрудник и, завеждат в електронно^) досие(отделно 

се съхраняват и в в оригинал на хартиен носител)
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> Мониторинг
Последният компонент на вътрешния контрол е мониторингът. Той обезпечава факта, че системата за 

вътрешен контрол функционира според очакванията. Мониторингът е цялостен преглед на дейността 

за изпълнение на поръчката, с който се цели да се оцени състоянието на вътрешния контрол и 

ръководителя на екипа да получи увереност, че контролните дейности функционират според 

предназначението си и остават ефективни във времето. Осъществява се чрез текущо наблюдение и 

специални оценки.
• Текущото наблюдение се извършва в хода на нормалните повтарящи се дейности за изпълнение на 

поръчката, т.е. непрекъснато в реално време. То реагира динамично на променящите се условия и е 

интегрирано в ежедневните дейности за изпълнение на поръчката.
• Специалните оценки се извършват след събитията, а техния обхват и честота зависи в голяма степен 

от оценката на риска и ефективността на текущия мониторинг. Те могат да се извършват под формата 

на самооценки, в т.ч. от вътрешния одитор (ръководителят на екипа). Комбинирането на текущото 

наблюдение и специалните оценки помага да се гарантира, че вътрешният контрол запазва 

ефективността си във времето. Всички резултати, в т.ч. и недостатъците, установени по време на 

текущото наблюдение и/или чрез специалните оценки, трябва да се доведат до знанието на лицата, 

които могат да предприемат необходимите мерки за решаване на проблемите и коригиране на 

недостатъците.
ДОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

са въведени мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на 

документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като 

допълнително е осигурен контрол, съгласно разработената система за управление нах^ачеството (ISO

9001-2015). NX
Всяко лице от екипа за изпълнение на поръчката носи определена отговорност по отношение на

вътрешния контрол.
Цялостната отговорност за вътрешния контрол носи ръководителя на екипа /еправшгщл и 

собственик на дружеството/, затова е необходимо неговото разбиране и ангажираният 

прилагането на тези системи.
Ключова е ролята и на експертите за изпълнение на поръчката, тъй като съобразно функциите 

си и йерархията в структурата за изпълнение на поръчката те организират вътрешния контрол. Те 

носят пряка отговорност за всички дейности и процеси, както и за създаването и поддържането на 

системите за вътрешен контрол в поверените им за изпълнение дейности и се отчитат пред 

ръководителя на екипа.
Експертите за изпълнение на поръчката на „ИНТЕРКОНСУЛТ”ЕООД също участват и имат 

конкретни роли в осъществяването на вътрешен контрол съобразно функционалните си 

компетентности.
Те са запознати със своята роля и отговорности и докладват писмено на ръководителя на екипа 

всички проблеми в дейностите и процесите или нередности.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНИ РИСКОВЕ
Управлението на риска е вторият компонент на вътрешния контрол. Рискът е възможността да 

настъпи определено събитие, което да повлияе негативно на изпълнението. Управлението на риска е 

свързано с идентифицирането, оценяването и контролирането на потенциалните събития или 

ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигането на целите на поръчката.
За да се извърши правилна оценка на риска след като са идентифицирани, риска трябва да бъдат 

оценени възможно най-бързо като се прецени значимостта на всеки риск, оцени се вероятността от 

възникването му и влиянието, което би имал. За да се реши как да се управляват риска, е възможно не 

само да се идентифицират по принцип, че дадени рискове съществуват, но и да се прецени важността 
им. Една от ключовите цели на оценката на риска е да информира ръководството за областите на риск,

в които трябва да се предприемат действия, и за относителния им приоритет.
След идентифицирането и оценката на риска се анализира и установява допустимостта на 

съответния риск и необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване, намаляване 

или ограничаване.
След като рисковете са били идентифицирани и са оценени вероятността и влиянието им, 

трябва да се обмисли подходяща реакция. Предприемането на мерки и действия за лт^акция или 
отговор на идентифицираните и оценени рискове представлява много съществен етап о^^правлението

на риска като цяло.



Нашата стратегия/план за управление на рисковете се основава на проследяване и оценка на 

идентифицираните рискове във всеки един момент от изпълнението, тъй като вероятността от 

настъпването им се влияе от редица външни и вътрешни фактори.

С оглед ефективно и качествено изпълнение на поръчката ние смятаме, че наличието 

на следните допускания/предпоставки е ключово за успешното изпълнение на поръчката:

• Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са необходими за успешното 
изпълнение на задълженията му;

• Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя и на останалите 

участници;
• Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на дейностите;

• Изпълнение на дейностите, предвидени в поръчката, в съответствие е нормативно 

регламентираните срокове, предложените от изпълнителите конкретни срокове за изпълнение 

(времеви графици) и в рамките на предвидените финансови средства;

• Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

• Финансирането е осигурено и Възложителят ще извърши плащанията своевременно;

• Всички страни, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, ще си сътрудничат с цел 

качественото, ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите.
Предварителната оценка на потенциалните рискове, предпоставки и предположения, свързани с 

допълнението на договорните дейности, е необходимо условие за планиране на съответните мерки за 

.хното избягване или елиминиране. Чрез предвиждане на рисковете и вземането им под внимание 

при планирането на дейностите, тяхното проявление ще бъде сведено до минимум.
По време на изпълнението на поръчката ще се прави регулярен анализ и оценкана рисковете и 

потенциалните заплахи, които биха застрашили изпълнението на поръчката й \ постигането на 

набелязаните цели. Точна преценка на възможните рискове при изпълнение на дошвокз ще бъде 
възможно да се направи и представи на Възложителя след сключване на договора щ жтайлното  

запознаване с цялата документация.
Предметът на настоящата поръчка създава предпоставки за проявяване на рискове, които цЬгат 

да възникнат при изпълнението на договора. \ ' -
Процесът по управление на риска е непрекъснат в рамките на поръчката. Състои се от етап на 

програмиране, изпълнение и докладване.
Идентифицирането на риска започва с подробен анализ на дейностите и процесите, свързани с изпълнението на 

настоящата поръчка
Очакваният резултат е създаването на цялостна система от условия за подготовка и реализация 

на мерките по избягване на всякакъв риск и осигуряване на ефективно изпълнение на проекта.

"■s В резултат от проведените дейности гарантираме следното:

а) Осигурена необходима координация и организация за изпълнението на дейностите и 

договора;

б) Осъществяван контрол и надзор по време на изпълнение на СМР;



Приложение №  3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП

Долуподписаната: инж.Николинка Георгиева Рашкова-Каменова с ЕГН: 6008123614,

притежаващ л. к. № 640525661, издадена на 02.08.2010г. ,от МВР гр.Монтана, в качеството ми на 

управител, на „ИНТЕР ОНСУЛТ”ЕООД с ЕИК 111560033 , актуален тел. 02 958 95 03, факс 

02 426 46 22, e-mail officesofia@interkonsult.eu: nira@interkonsuIt.eu. участник в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор 

при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и 

възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от 

представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани

/'"ч с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
включително минимална цена на труд.

2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме 
задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на 

Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната 

страница на компетентния орган Министерство на Финансите -  МФ, а именно на 
https://www.minfm.bg/. в рубриката „Данъчна политика“;

б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на 
околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на 

компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в 

https://www.moew.government.bg/. в рубриката „Законодателство“

в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на 

трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на

'^електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - 

МТСП, а именно на https://www.mlsp.govemment.bg/bg/law/index.htm/, в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни.

Дата 24 / 02 / 2020 

Име и фамилия: Николинка Рашкова-Каменова

Длъжност: управител 

Наименование на участника „ИНТЕРКОНСуЛТ” ЕООД 

Подпис и печат:___



Наименование на Участника:

Приложение №  5

„ИНТЕРКОНСУЛТ”ЕООД

Седалище и адрес по регистрация: гр.София, ул.’’Твърдишки проход”№23,ет.7, офис 27;

Представлявано от: инж.Николинка Георгиева Рашкова-Каменова

Булстат/ЕИК: 111560033

Точен адрес за кореспонденция:
България, гр.София, 1404, ул.”Твърдишки проход” 
№23, ет.7, офис 27

Телефонен номер: 02 958 95 03

Факс номер: 02 426 46 22

E-mail: nira(a).interkonsult.eu; officesofia(a)interkonsult.eu

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. (3), т. 2 от ППЗОП

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на 
обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура

в гр. Вършец, община Вършец“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и 

осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на 

обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура 

в гр. Вършец, община Вършец“, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 8 500 
(словом: осем хиляди и петстотин ) лева без ДДС, съответно 10 200 (словом: десет хиляди и 
двеста) лева с ДДС, разпределена, както следва:

II. Цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, 

съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. 

6, т. 2 от ЗУТ - 1 500 (словом: хиляда и петстотин ) лева без ДДС и 1 800 (словом: хиляда и 
осемстотин) лева с ДДС .

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР -
7 000 (словом: седем хиляди) лева без ДДС и 8 400 (словом: осем хиляди и четиристотин) лева 

с ДДС.

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Посочената обща цена включва всички преки и косвени разходи за изпълнение на 

дейностите от обществената поръчка в пълен обем и обхват, вкл. възнаграждения на екипа, 
командировки, консумативи, пътни разходи, застраховка на професионалната ни отговорност, 

печалба и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, необходими за качественото и точно 

изпълнение на всички дейности от обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата 
спецификация и документацията за настоящата обществена поръчка.

2. Цената, предложена от нас, за изпълнение на дейностите по обществената поръчка е 
окончателна и не подлежи на увеличение.

3. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в определянето на 
предложената цена.



4. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие е условията от 

документацията за участие в обществена поръчка.

III. ЗАПОЗНАТИ СМ Е, ЧЕ:

1. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена или цени на 

отделните дейности, за вярна ще се приема изписаната с думи цена/и.

2. При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и цените за 

отделните дейности (извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен 

надзор), ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
3. Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е 

с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена 

по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. 

Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която 

се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

4. При предложена от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка, надхвърляща 

посочената прогнозната стойност в документацията, ще бъдем отстранени от участие в 

процедурата.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в 

проекта на договора, представен към документацията, като всички наши действия подлежат на 

проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни и 

се задължаваме да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% 

от приетата договорна стойност без ДДС.

При условие че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, посочваме 

следната банкова сметка, по която да бъдат извършвани всички плащания по договора за

Наименование на обслужващата банка ПЪРВА ИН ВЕСТИЦИ ОННА БАНКА

IBAN BG12FINV91501016333415

BIC код на банката FINVBGSF

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно е писменото приемане 

от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение 

между двете страни.

Забележка: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от 
възложителя бюджет.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата 
цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. При установяване на оферта надхвърляща обявената прогнозна стойност.

офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Дата 24 / 02 / 2020 

Име и фамилия: Николинка Рашкова-Каменова

Длъжност: управител

Наименование на участника „ИНТЕ

Подпис и печат:

УЛТ” ЕООД
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

В Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ е постъпило заявление, 

per. № ЛК-04/3373-14-513/11.11.2019г. от Николинка Георгиева Рашкова-Каменова, 

управител на ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД за издаване за нов срок от 5 години на 

удостоверение за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор, преди изтичане действието на издадено 

удостоверение № РК-0354/12.12.2014г. на ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД, съгласно чл.16, 

ал.2 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор 

/Наредба № РД-02-20-25/2012г./

Към заявлението са приложени декларация от Николинка Георгиева Рашкова- 

Каменова, че не са отпаднали основанията, послужили за издаване на удостоверение 

съгласно чл.16, ал.З от Наредба № РД-02-20-25/03.12.2012г. и документ за платена 

такса по чл.ЗЗг от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните 

управители -  350.00лв.

Съгласно доклад до началника на ДНСК на ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 

111560033 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Твърдишки проход № 

23, ет.7, офис 27 и управител Николинка Георгиева Рашкова-Каменова, е издадено 

удостоверение № РК-0354/12.12.2014г. за извършване на дейностите по чл,166, ал.1, т.1 

от ЗУТ за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор със срок на валидност до 12.12.2019г.

гр. София -  1606, бул. Христо Ботев №47

тел. 029159137, факс 029521991

www.dnsk.bg



Не са отпаднали основанията, послужили за издаване на удостоверение, тъй като 

не са нарушени изискванията на чл.167, ал.1, т.2 и т.З ЗУТ, чл.6. ал.1 и ал.2 от Наредба 

№ РД-02-20-25/03.12.2012г. към юридическото лице, членовете на органа на 

управление на юридическото лице и екипа от физически лица, чрез които консултантът 

упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор.

издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване 

на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 

надзор на ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 111560033

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-началника на

На основание чл.16, ал.2 от Наредба№ РД-02-20-25/03Л2.2012г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

за нов срок от пет години

ДНСК.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

АРХ. ИВАН НЕСТОРОВ

НАЧАЛНИК ДНСК

гр. София -  1606, бул. Христо Ботев №47

тел. 029159137. факс 029521991

wvnv.dnsk.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

На основание чл. 13, ал. 1, т.5 от 

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. 

за условията и реда за издаване на удостоверение 

за вписване в регистъра на консултантите за оценяване_на 

съответствието на инвестиционните пцтекти 

упражняване на строителен надзор 

ЗАВЕРЯВАМ

НАЧАЛНИК ДИСК...............

АРХ. ИВАН НЕСТОРОВ

„ « Й 1

С П И С Ъ К

на екипа от правоспособните физически лица към 18.11.2019г. от различните 

специалности, назначени по трудов или граждански договор в 

ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД, гр.София, ул. Твърдишки проход № 23, ет.7, офис 27, 

неразделна част от удостоверение № РК-0354/18.11.2019г. за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор

№
по
ред

Име, презиме, фамилия

1 2

1. Николинка Георгиева Рашкова-Каменова

2. Даниел Николов Мирчев

3. Бистра Миткова Маринова

4. Емил Недялков Мицев

5. Фиданка Петкова Бозаджиева

6. Георги Христов Георгиев

7. Петър Матеев Христов

8. Христос Георгис Мингас

гр. София — 1606, бул. Христо Ботев №47
тел. 029159137, факс 029521991

w w w . d n s k .b g



ЕРКОНСУЛТ ЕООД
2

/продължение на списъка, заверен към 18.11.2019г./

9. Марина Величкова Велинова

10. Валери Димитров Иванов

11. Мила Янкова Енчева

12. Илияна Атанасова Панчева

13. Васил Петров Масърлиев

14. Борис Радков Георгиев

15. Христина Иванова Коцева

16. Петър Радков Каменов

17. Ангелмир Дамянов Ангелов

18. Ивелин Радославов Атанасов

19. Пламен Петров Иванов

20. Емил Иванов Йочев

21. Любомир Георгиев Грозданов

22. Марин Велков Кръстев

23. Иван Костадинов Иванов

24. Антония Николова Алексиева

25. Начко Желязков Андонов

26. Петър Ценов Петров

27. Димитър илиев Мишев

28. Павлина Маринова Андонова

29. Петър Цветанов Филипов

30. Боряна Иванова Найденова

31. Първан Кръстев Ангелов

32. Пламка Бориславова Петрова

33. Серафим Каменов Серафимов

34. Никола Кирилов Илков

35. Владислав Иванов Андреев

36. Антоанета Павлова Божкова

37. Стефан Александров Сайков

38. Иван Симеонов Георгиев

гр. София -  1606, бул. Христо Ботев №47

тел. 029159137, факс 029521991

www.dnsk.bg



/

ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД

/продължение на списъка, заверен към 18.11.2019г./

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66 .

67.

68 .

Методи Славейков Лазаров

Десислава Димитрова Пеева -Иванова

Димитър Иванов Алексиев

Тотко Николов Тодоров

Станчо Георгиев Радев

Донка Иванова Терзиева

Славка Петрова Василева

София Костадинова Кирилова

Иван Илиев Павлов

Елена Г еоргиева Трендафилова

Красимир Стефанов Василев

Николай Иванов Няголов

Николай Михайлов Ангелов

Мирчо Петров Мавродиев

Снежана Георгиева Шаранкова

Валери Тошов Младенов

Николай Кирилов Григоров

Момчил Ненков Илиев

Невена Петрова Панчева

Валентина Христова Ангелова

Марчо Петров Марчев

Емил Георгиев Радев

Пламен Илиев Петров

Живко Иванов Ценов

Румен Михайлов Кирилов

Евгени Илиев Николов

Георги Максимов Алексов

Любов Панайотова Хлебарова-Хиджова

Пламен Трайков Богданов

Евтим Димитров Евтимов

гр. София -  1606. бул. Христо Ботев №47
тел. 029159137, факс 029521991

w w w .d nsk.b e



4
щ
ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД

/продължение на списъка, заверен към 18.И.2019г./

69. Христина Стефанова Киримидчиева

70. Атанас Николов Васев

71. Татяна Прокопиева Ненова

72. Георги Руменов Тонев

73. Тоска Георгиева Кав лакова-Ду нова

74. Юри Борисов Георгиев

75. Светлана Николова Димитрова

76. Искра Димитрова Канева

77. Александър Василев Илиев

78. Маргарита Димитрова Върбанова

79. Митка Кирилова Димитрова

80. Димитър Христов Христосков

81. Илияна Георгиева Халачева-Димитрова

82. Иван Стефанов Цупарски

83. Зорница Валериева Иванова

Па ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД, гр. София, ул. Твърдишки проход № 23, ет.7, офис 27 

на 18Л 1.2019г. е издадено удостоверение за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор

гр. София -  ] 606, бул. Христо Ботев №47

тел. 029159137, факс 029521991

www.dnsk.bg



„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ. 171 ОТЗУТ

ПО ЛИЦ А № 1318200420000006

ЗА ЗА С ТР А ХО В КА  GENERALI

Застраховател:

Дата и място на сключване: 13.04 2020 г.. гр. Монтана

.Дженерали Застраховане” АД, ЕИК: 030269049, Адрес: гр. София 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" Ns 68 

Лиценз Ns 1/26.03 1998 г., тел.: *7222, факс: 02/92 67 112 ел поща: information bo@oenerali com 

www.oenerali.ba

Представителство на застрахователя, код 420 ГА Монтана

Застрахователен посредник' Цветелина Тошкова Александрова

(т рит е имена наим енование на фирма)

Адрес:гр. Монтана, бул. Трети Март 51, \  »

ЕГН/ЕИК: 030269049 \ \  

Удостоверение за легитимация Ns \  ч

Застраховащ: Интерконсулт ЕООД, ЕИК/ ЕГН: 111560033 <  \ 0  \ \  \  

Телефон 0878518533, e-maii: ninrashi@gmail.coni, х  V» 

Представител: Николина Рашкова ]г Р

Застрахован: Интерконсулт ЕООД , ЕИЮ ЕГН: 111560033

Адрес на управление: гр. София, ул. Твърдишки проход Ns 23, ет.7, офис № 27

Телефон. 0878518533 , e-matl ninrashi@gmail.com 

Представител. Николина Рашкова

Застрахована дейност; Всички обекти през срока на застраховката, изпълнявани от Застрахования като: 

проектант

консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите 

■ консултант за упражняване на строителен надзор

строител - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни 

работи

лице, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание 

на възложителя се изпълнява надзор

лице, упражняващо технически контрол ло част “Конструктивнап на инвестиционния проект, за които 

не е извършена оценка за съответствието от консултант

Срок на застраховката: 12 месеца

Период на 
застрахователно 

покритие и 
Застрахователен период:

От 00 00 часа на 14 04 2020 г. 
До 24:00 часа на 13 04 2021 Г.

Лимит на отговорност: Лимит на отговорност за едно събитие 150 0O0BGN 
Общ лимит на отговорност за всички събития. 300 000 BGN

Самоучастие 10%, но не по -  малко от 2000лв във всяха щета

Специални
договорености: Гражданската отговорност за вреди,причинени на собственика/инвеститора,другите 

участници в строителството и/или трети лица вледствие на неправомерните действия 
или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната дейност на 
застрахования по чл.171 от ЗУТ като консултант за извършване на оценка за 
съответствие на инвестиционния проек съссъществени изисквания към строежи от 
Цпърва) до 1\/(четвърта) категория.

Териториален о б х в а т ; __ Република България___

Приложимо
за ко н о д ател ств о ;__ Българското законодателство

Застрахователна премия: 300.00 BGN. (словом, триста лв),
Данък 2% по ЗДЗП 6.00 BGN,
Общо дължима сума; 306 00 BGN (словом триста и шест лв)
Застрахователното покритие започва да тече след заплащането на застрахователната премия е цялост или на първата 
вноска от нея. ахс е уговорено разсрочено плащане на премията. Застрахованият се счита за писмено предупреден по 
смисъла на чл. 368, ал. 3 от КЗ, че при неплащане на която и да е от разсрочените премийни вноски на посочената за 
падеж дата, Застрахователят упражнява правото си да прекрати застраховката считано от 00.00 часа на 16 ден, следващ

Дружеството е част от Грута Дженерали вписана под Мв 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователните компании (IVASS) а Италия



датата на падежа, на «оято дължимата разсрочена вноска е следвало да бъде платена

Декларация на застраховащия:

С подписа си върху тази полица Застраховащият декларира:

1 че му е предоставена информацията, предназначена за ползвате ля на застрахователната услуга, съгласно Кодекса за застраховането
2. че е получил, запознат е и е съгласен с Общите и Специални условия на застраховка застраховка .Професионална отговорност в
проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ. F в
3. че преди сключването на този застрахователен договор:

3.1. е получил цялата необходима предварителна индивидуализираща информация за Ззстрахоеателя и неговия застрахователен агент 
- наименование, правно организационна форма, държава ло седалище, седалище и адрес на управление, като тази информация за 
Застрахователя е посочена и в този застрахователен договор;

32  е информиран от Застрахователя за реда за подаване на жалби, съгласно правилата за уреждане на претенции достъпни постоянно 
на интернет страницата на Застрахователя; www generali.bg, както и, че има възможност да подава жалби срещу Застрахователя или 
неговия застрахователен агент пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, и за формите за извънсьдебно уреждане 
на спорове:

3.3 е информиран, че докладът за платежоспособността и финансовото състояние на Застрахователя е постоянно достъпен на интернет 
страницата му: wwwgenerali.bg;

3 4 е информиран, че приложимият закон спрямо този застрахователен договор е Българският и това обстоятелство е посочено и в 
Общите условия по него;

3.5. разпространителят на застрахователни продукти му е предоставил достатъчна информация по разбираем за него начин, относно 
застрахователния продукт, за да може да вземе информирано решение за сключването на застрахователен договор;
4. че е уведомен достатъчно време преди сключването на настоящата застраховка, че Застраховате лят не предоставя съвет относно 
разпространяваните от него застрахователни продукти.

5 че достатъчно време преди сключването на настоящата застраховка му е предоставена информация за вида и естеството на 
възнаграждението по нея;

6 че достатъчно време преди сключването на настоящата застраховка е получил информационния документ за застрахователния 
продукт.

Застраховащият декларира.,'*^че е получил У не е получил своевременна преди сключването на настоящата полица информацията по 
чл. 13 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679;

Дружеството е част от Група Дженерали вписана под № 26 а Регистъра на заетракоазгелните групи > ЪМ Института аа надзор на застрахователните компании (1VASS) а Италия
2



„ПРОФЕСИОНАЛНА

Застраховател

Застраховащ:

Застрахован:

Застрахована дейност:

Срок на застраховката:

Период на 
застрахователно 

покритие и 
Застрахователен  период:

Лимит на отговорност: 

Самоучастие:

Специални
договорености:

Териториален обхват:

Приложимо 
законодателство:

Застрахователна премия:

ПО ЛИЦА  № 1323200420000014

ЗА ЗА С Т РА ХОВ К А

ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" ПО ЧЛ. 171 ОТЗУТ
Дата и място на сключване: 13 04.2020 г., гр. Монтана

.Дженерали Застраховане" АД, ЕИК 030269049, Адрес гр София 1504 бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68, 

Лиценз № 1/26.03.1998 г., тел.: *7222, факс: 02/92 67 112, ел. поща information boiSoenerali com 
www.oenerali.bQ

Представителство на застрахоеателя, код.420 ГА Монтана 

Застрахователен посредник. Цветелина Тошкова Александрова

(трите имена наименование на фирма)

Адрестр. Монтана, бул Трети Март 51,

ЕГН/ЕИК: 030269049 

Удостоверение за легитимация №

Интерконсулт ЕООД , ЕИК/ ЕГН: 111560033 

Телефон. 0878518533. e-mail- ninr3stii@gmail.com. 

Представител Николина Рашкова

Интерконсулт ЕООД . ЕИК/ ЕГН: 111560033

Адрес на управление: гр София, ул. Твърдишки проход №23, ет.7, офис № 27

Телефон: 0878518533 , e-mail:nmrashi@gmail.com 

Представител: Николина Рашкова

Всички обекти през срока на застраховката, изпълнявани от Застрахования като: 

проектант

консултант за извърпване на оценха за съответствие на инвестиционния проект със съществените 
изисквания към строежите 

консултант за упражняване на строителен надзор

строител - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни 

работи

лице, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, е случаите, когато по желание 

_на възложителя се изпълнява надзор

' лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна” на инвестиционния проект, за които 

не е извършена оценка за съответствието от консултант

12 месеца

От 00:00 часа на 14.04.2020 г. 
До 24:00 часа на 13.04.2021 г

Лимит на отговорност за едно събитие: 150 O00BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 300 000 BGN

10%, но не по -  малко от 2000лв във всяка щета

Гражданската отговорност за вреди,причинени на собственика/инвеститора,другите 
участници в строителството и/или трети лица вледствие на неправомерните действия 
или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната дейност на 
застрахования по чл.171 от ЗУТ като консултант за извършване на оценка за 
съответствие на инвестиционния проек съссъществени изисквания към строежи от 
((първа) до !\/(четвърта) категория.

__ Република България___

__ Българското законодателство___

300 00 BGN, (словом: триста лв).
Данък 2% по ЗДЗП. 6.00 BGN.
Общо дължима сума- 306.00 BGN, (словом триста и шест лв)
Застрахователното похритие започва да тече спед заплащането на застрахователната премия а цяпост или на първата 
вноска от нея. ако е уговорено разсрочено плащане на премията Застрахованият се счита за писмено предупреден по 
смисъла на чл 368, ал 3 от КЗ. че при ire плащане на която и да е от разсрочените премийни аносхи на посочената за 
надеждата, Застрахователят упражнява правото си да прекрати застраховката, считано от 00.00 часа на 16 ден, следващ

Дружеството е част от Група Дкемерапи вписана поя Г* 26 в Регистъра иа застрахователните трупи към Института 38 надзор на застрахователните компании iSVASSl в Италин



датата на падежа, на конто дължимата разсрочена вноска е следвало да бъде платена

Дещарация на застраховащия:

С подписа си върху тази полица Застраховащият декларира:

1 че му е предоставена информацията, предназначена за подавателя на застрахователната услуга, съгласно Кодекса за застраховането

и Спечиални условий на S S —
3 че преди сключването ма този застрахователен договор:

3 1 е получил цялата необходима предварителна индивидуализираща информация за Застрахователя и неговия застрахователен агент

-  .— “ т а к т :

наГслВо^омСТРаХОВаТеЛеН аГСНТ ПРвД Комисията 33 фимансов наЛ3°Р и ДРУ™ Държавни органи, и за формите за извънсъдебно уреждане

^ 3раницатГм7Р̂ ЧедепеТаТьдТ;3а ппатеж° спосо6ността и Ф^ансовото състояние на Застрахователя е постоянно достъпен на интернет

Общите>условия по м' ^ олрш10ЖИМИЯТ "  С"РЯ" °  ™зи застрахователен договор е Българският и това обстоятелство е посочено и е

^ Ра3" Р0СТраНИТеЛЯТ на застРахователми продукти му е предоставил достатъчна информация по разбираем за него начин относно 
застрахователния продукт за да може дз вземе информирано решение за сключването на застрахователен договор

* достатъчно време Преди «пючването на настоящата застраховка, че Застраховате лят не предоставя съвет относно 
разпространяваните от него застрахователни продукти. к

^зТ аф ^д е^ие то  пГнея СКЛЮЧВането на настоящвта за" Р аховка му е предоставена информация за вида и естеството на

п р о Т у ^ 3™ ™  ВРвМе ПРеАИ СКЛЮЧВанет0 на настоя“ * га застраховка е получил информационния документ за застрахователния

Застраховащият декларира. £  че е получил /  не е получил своевременно преди сключването на настоящата полица информацията по
чп. 13 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679; ^

Дружеството е част от Група Дженера™, вписана под № 26 а Регистъра на метра,овзтелнитв групи «ьм Института за надзор на застрахователните компании
(IVASS ) в Итагавя



•^IN T E R N A T IO N A L
V A S S E T  BANK
До Интернешънъл Асет Банк МОНТАНА Монтана, ул. Граф Игнатиев 5

АД, Монтана

Банка Финансов център _ Адрес

Обработена___________ 588709 / 30.04.2020___________ BORD09861658 30,04.2020

Статус на заявката Номер на е-Документ / дата Уникален рагиатрационен Дата на представяне
номер

Николинка Георгиева Рацкова-Каменова (30.04.2020 14:32:15Ь . 9861658 /  30.04.2020

Подпис на наредитепя/вносителя4  Ъ Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя 1М  ^  

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ / \

Чуждестранно лице 
по смисъла на 
Валутния закон

IBAN на получателя 

BG80UBBS80023300388510

BIC на оа«<ата на получа 

UBBSBGSF 1

геля

При банка -име на банката на получателя I 

ОББ АД, кл. Централен

Вид плащане ***

ПЛ А ТЕ Ж Н О  Н А Р Е Ж ДА НЕ  / В Н О СН А  БЕ Л Е Ж К А  

за плащане от / към  бюджета

Вид валута С 

BGN

ума

425.00

Сума с думи

четиристотин двадесет и пет лева

Основание за плащане

Гаранция за изпълнение на СН на об.

Още пояснения

Рек.на водопр.мрежа и улици Вършец

Вид док.* 

9

номер на документа, по който се плаща Дата на документа

Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг) Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)

Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице 

ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД

Чуждестранно лице 
пс смисъла на 
Валутния закон

Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК) 

111560033

ЕГН на задълженото лице ЛНЧ на задълженото лице

Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице 

ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД

IBAN на наредителя 

BG43IABG74741000651700

BIC на банката на наредителя 

IABGBGSF

Платежна система 

Бисера

Дата на изпълнение 

30.04.2020

Вид плащане ***

Такси ** 

002

Сума такси 

1,20

Банков Служител 

WEB

Касиер

Период на валидност - от 

30.04.2020

Период на валидност - до 

04.05.2020

'Вид документ: 1 - декларация. 2 * ревизионен агт; 3 - наказ постановление прмнуд. събиране: 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - 
постановление за 9 - друга

"Такси: 1 - за сметка на вносителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи), 3 - за сметка на получателя 

"Зид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Декларирам, че съм получил информацията, свързана с изпълнение на платежната операция, съгласно изискванията ма Закона за платежните услуги и 
платежните системи.

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Интернешънъл Асет Банк АД


