
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 53 / 20.05.2020 г.

Днес. 20.05.2020 г., в гр. Вършец, между:

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.
със седалище и адрес на управление: 3540 гр. Вършец, община Вършец, област 
Монтана, бул. „България“ АНО, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ 000320655 и номер 
по ЗДДС BG000320655, представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров -  Кмет на 
Община Вършен и Красимира Стефанова Тачева -  Главен счетоводител, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД,
със седалище и адрес на управление: 1618 гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, 
ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ: 121758166 и номер по ЗДДС: BG121758166, 
представлявано от инж. Ангел Борисов Ангелов, в качеството му на Изпълнителен 
директор, 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 (,.ЗОП”). след проведена 
обществена поръчка ..публично състезание“ с уникален номер в РОП 00850-2020-0007 и 
влязло в сила Решение № 108/17.03.2020 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: "Изграждане на 
ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец -  етап 1“.

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

I, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (I) 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: 
"Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец -  етап 1“, по смисъла на Закона за 
устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото прилагане, наричани 
за краткост „Услугите“.

(2) Услугите по ал. (1) включват изпълнение на следните дейности:
1. 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 
обекта от обхвата на обществената поръчка.

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. ал. (1), т, 1 и тАУчгчл. 168 от ЗУТ в обем
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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 договораите 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. ат. (3). т. 2 от Наредба № 2 от 
22.03,2004 г. за миниматните 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. ат. (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. at. {I) от ЗУ Т и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите;

2.5. Извършване от името на възложителя на всички необходими действия за 
въвеждане на обекта в експлоатация до получаване на Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация;

2.6. У пражняване 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 j  (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 
предоставенага 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 начаюто 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 

подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е по 
като в такъв слу чай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на

-касаещи отношения 

feSyaxa на изпълнителя.



(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. ат. (5) от ЗУТ. е 12 (дванадесет) 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 Удостоверение за въвеждане в експлоатация 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. 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, 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. ат. (1) от ЗУТ е 12 (дванадесет) календарни дни от 
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).

5. ИЗПЪЛНИ 1ЕЛЯТ 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 миниматни 
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.

111.ЦЕНА, РЕДИ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 2 003,00 (словом: две хиляди и три лева) лева без 
ДДС и 2 403,60 (словом: две хиляди четиристотин и три лева и шестдесет стотинки) 
лева е ДДС (наричана по-нататък ..Цената" или ..Стойността на Договора"), съгласно 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3, в това число:

1. 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 -  580,00 (словом: петстотин и осемдесет) лева без ДДС н 696,00 
(словом: шестстотин деветдесет и шест) лева с ДДС;

2. Цена за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР -  
1 423,00 (словом: хиляда четиристотин двадесет н три лев^ДЙпГбет ДДС и 1 707,60 
(словом: хиляда седемстотин н седем лева н шестдесет с iо г й 1C;

-----------------------------щ^)щ
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(2) В Цената по ал. (1) са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 
на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 
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. (1), 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 които 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. 2 -  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 jNE 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. (1). 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 Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
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:

Е приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната дейност, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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 получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. (1).



(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
Е ИК 000320655
ИН по ЗДДС: BG 000320655
Получил фактурата: инж.Иван Михайлов Лазаров - Кмет на Община 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: РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД. гр. София, офис 36
BIC: RZBB9I55
[BAN: BG52RZBB91551038307506
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. (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. 2: (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 приложимо) - 
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 100,15 (сто лева и петнадесет стотинки) лева (..Гаранцията за 
изпълнение"), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора3, извършено в съответствие с този 
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на

Включването на клаузи относно директни разпдашания с подизпълнители е възможност, предвидена в чл.66.



Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане 
на Гараннията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 
(три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

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

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. сумата се внася 
по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 
поръчка:

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД. клон Вършец
В 1C: UBBSBGSF
1BAN: BG80UBBS80023300388510

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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. ад. (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 наличието на основание за 
това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;
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 оригината 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 
несъстоятелност.

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.
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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 но този Договор, както и всички необходими документи, информация и 
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора:

3. да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, като 
останалите 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-дневен 
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 ДНСК. 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 ДНСК.)

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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 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 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ! изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ат. 2 и ! 1 ЗОП 
(ако е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО

10. да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния
проект, съгласно чл. 142, ал. (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 1 (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 Наредба № 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 спецификации, 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 преди започване на СМР (изграждане на временно осветление на площадка, 
временната сигнализация, организация на охрана и контролна достъпа и др.):

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 изделия 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 съгласхва 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 живота на хората: 
безопасна експлоатация: защита от шум и опазване на околната среда: управление на 
строителните 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/ДНСЖ;

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 ЗУ Г и §3 на ДР от Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 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 ВЪЗЛОЖИ! ЕЛЯ 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 комплектува 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 документация;

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 участници в строителството 
(чл. 162. ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ);

20. 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

л  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;

21. след приключване на СМР на Обекта, в сроковете по настоящия договор. 
ИЗПЪЛНИ ГЕЛЯ I 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;

22. да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на 
Обекта в експлоатация до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация;

2_ъ да контролира количествата на изпълнените СМР чрез съответните проверки, 
измервания и изчисления, съгласно изготвената количествено-стойностна сметка към 
проектната документация, както и да подпише съвместно с Проектанта, упражняващ 
авторски надзор, изготвения/те от Строителя протокол/и за установяване на действително 
извършени и подлежащи на заплащане СМР. преди да бъдат предоставени за подпис на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

24. в срок до 10 (десет) календарни дни след издаване на последния документ от 
специализираните държавни контролни органи, при изтичане срока^?а-ндпълпението или при 
прекратяването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да пог^т^т№ Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я
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всички документи свързани с извършваните от него дейности по този Договор или са му 
предоставени във връзка със строителството на Обекта:

25. 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 иди 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;

26. да изпълнява предмета на Договора чрез лица. притежаващи съответната 
професионална кватификация и правоспособност, включени в списъка на правоспособните 
физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, съгл. 167. ат. (2). т. 3 от 
ЗУТ:

27. да упражнява контрол относно дефекти, появили се по време на гаранционния срок. 
съгласно чл. 20. ат. (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:

28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети. които са нанесени на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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. ад. (7) от ЗУТ.

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугите 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 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него документи или съответна част от тях;

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

5. да не приеме някои от докумен гите/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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за 
извършваните строителни работи на Обекта;

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;
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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 възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (персонала. 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 възникнали 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 от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинатни екземпляра -  по един за всяка ог 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 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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 Удостоверение за въвеждане в експлоатация 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.

МЕ С АНКЦИИ 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 всяко друго неизпълнение на задължение по Договорщ_д;валифицирано като 
такова и съответно доказано. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи н еусто й вд ^^з^^н а  20 % (двадесет



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 500,00 (петстотин) 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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 30% (тридесет 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, ат. (1), т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. 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 тези дейности и/или по причини, 
извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същия информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за 
настъпване на обстоятелствата.

Чл. 37. (1) 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 похходящ 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



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. ал. {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. I 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. ИЗГ1ЬЛНИТЕЛЯТ 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:
б) 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 В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ 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.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

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:

Е 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 хтъжен 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 другата 
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, 
свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, 
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или 
други материали или записи иди друга информация, независимо дали в писмен или устен 
вид. или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. (3) на този член. Конфиденциална 
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 неразкрнване 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 която и да е от 
Страните: или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е хлъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следвала 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 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от 
страна на такива лица.
Задълженията, свързани е неразкрнване 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 иди забавено.

Авторски права
Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. ( I) 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 иди в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 нарушава авторските права на трети лица: или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице. 

чии го 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 узнаването им. В случай, че 
трети лица предявят основателни претенции. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и 
понася всички щети. произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

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



Прехвърляне на права и задължения
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.

Изменения

Чл. 47. Този 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 съгласуване 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 или 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 воли до нищожност на друга клауза или на Договора като 
цяло.

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

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

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



Тел.: 09527/22-22; 09527/20-02;
Факс: 09527/23-23
e-mail: admin varshetz/cVmail.bs
Лице за контакт: инж. Иван Михайлов Лазаров - Кмет 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: 1618 гр. София. дул. .. Цар Борис III" № 136. ет. 10 
Тел.: 02 955 97 36; 0895 568 755 
Факс: 02 955 97 36 
e-mail: avisofidabv.bs
Лице за контакт: инж. Ангел Борисов Ангелов -  Изпълнителен директор

(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 полу чаване -  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 дру гата 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, седалището, 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
4.1. 50. 0 )  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 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. - НЕПРИЛОЖИМО

Разрешаване на спорове
Чл. 52. Всички спорове, породени 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 или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се 
уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се



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;
1 [риложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Приложение № 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 ПЗР към ЗИДЗУТ
Приложение № 5 -  Заверено копие на ватидна застрахователна полица ..Професионална 

отговорност“ съгласно чл. 171. ал. (1) от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните 
лица.

Приложение № 6 -  Гаранция за изпълнение
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ВЪРШЕЦ

3540 гр. Вършец, бул. „България“ № 10, обл. Монтана 
Тел: 09527/ 22-22; 09527/20-02; факс: 09527/ 23-23 

www.varshets.bg 
e-mail: admin varshetz@mail.bg

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. 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 
надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. 
Изток, гр. Вършец -  етап 1“.

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 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. 176б, 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 Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация;

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.При 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 устройство на територията;
• Изискванията по чл. 169, ал. (1) и (3) от ЗУТ;
• Взаимната съгласуваност 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;

> 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 1 
(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 Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация/ върху всички видове СМР, които се изпълняват от Строителя на обекта, в 
съответствие със законовите права и задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо 
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 1 (Приложение № 1 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:

■У 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. (1) от ЗУТ;

У 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;

У Присъства на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния 
процес, независимо по чие искане или работен план график се провеждат, като всеки път 
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 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;

УИзвършва контролни проверки по чл. 169б, ал. (1) от ЗУТ за доставените на 
строежа строителни продукти, които се влагат в обекта, за да се осигури спазването на чл. 
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;

У 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;
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У 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;

У Взема решения за спиране и пускане на строежа;
У 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;

■У В 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;

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

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

У Изготвя технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по 
реда на Наредба №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;

У Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 
(6) от ЗУТ, след приключване на СМР, за издаване на Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация. 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;

У Изпълнителят съдейства на Възложителя и Строителя, като осигурява 
необходимите актове/протоколи/становища/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;

У Изпълнителят внася окончателния доклад в Об.А -  Вършец, с Искането на 
Възложителя до Главния архитект на Община Вършец за въвеждане на обекта в експлоатация.

У Изпълнителят е длъжен да осъществява и дейността „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. 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.
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При изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да спазва действащата 
приложима нормативна уредба.

Очаквани крайни 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 упражнил 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 Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

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

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

осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

5. Описание на 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 да обхваща реконструкция на ул. „5-та“ в гр. Вършец в участъка от ОТ830 до 

ОТ858 с приблизителна дължина 290 м.
5.2. Предвидени дейности
Проектирането ще се извърши еднофазно -  във фаза „Технически проект“.
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 удостоверение за въвеждане в 
експлоатация 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.

Проектната разработка ще предвижда следните дейности: премахване на
съществуващите бордюри и бетоновата настилка, цялостна реконструкция на уличното 
платно, ревизия и/или изграждане на отводнителни съоръжения при необходимост, доставка и 
монтаж на нови бордюри двустранно, изграждане на нови асфалтобетонови тротоари, 
полагане на два пласта асфалтобетонова настилка, оформяне на джобове за контейнери за 
отпадъци, доставка и монтаж на нови пътни знаци и полагането на хоризонтална маркировка.
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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 улицата, 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, 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 
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 четвърта категория строеж, съгласно чл. 137, ал. (1), т. 4, буква „а“ от 
ЗУТ и чл. 8, ал. (1), т. 2 от Наредба № 1 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
6.4. Закон за управление на отпадъците
6.5. Закон за техническите изисквания към продуктите
6.6. Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
6.7. Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

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

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
6.9. 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
6.10. Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар
6.11. Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.;
6.12. Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
6.13. Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
6.14. Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно -  транспортната система на урбанизираните територии;
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6.15. Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България

6.16. Всички други действащи закони, наредби, правилници и стандарти в областта на 
уличната 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 дни 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 Удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
обекта.

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 
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.

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 (три) календарни дни и по-голям от 15 (петнадесет) 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).

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 определил максимален прогнозен срок за изготвяне на 

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

изпълнение на СМР от 60 (шестдесет) календарни дни.

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

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

начин изискванията, определени от 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 от европейски орган по 

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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Приложение № 2

Наименование на Участника: АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД

Седалище и адрес по регистрация: Гр. София, бул. Цар Борис III № 136

Представлявано от: инж. Ангел Борисов Ангелов 

Изпълнителен директор

Булстат/ЕИК: ЕИК 121758166

Точен адрес за кореспонденция: 1618 София , бул. Цар Борис III № 136, ет.10

Телефонен номер: 02 -05-59-736

Факс номер: 02 -05-59-736

E-mail: avisof®abv.b

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по нл. 39, ал. (3), т. 1 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: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец -  етап 1“

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: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец -  етап 1“,

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:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчка в 
пълно съответствие с техническите спецификации, договора и приложимата нормативна 
уредба.

2. 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.

3. Декларираме, че ще извършим оценка на съответствието на предоставеният н
инвестиционен проект при стриктно спазване на изискванията на чл. 142, ал. (5) от ЗУТ и ше\ 
изготвим комплексен доклад в изискуемия обем и обхват за издаване на разрешение за строеж, 
на обекта. уц)

4. Предлагаме i ве за изпълнение на отделните дейности, както следва: 1



I )

4.1. 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 12 (дванадесет) календарни дни, от получаването на 
инвестиционния проект по всички части, съгласуван с всички експлоатационни дружества и 
компетентни ведомства, което се удостоверява с протокол.

4.2. 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 Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

4.3. 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.

4.4. 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 12 (дванадесет) 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).

4.5. 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 по т. 4.1. и т. 4.4. от това приложение.

Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите по т. 4.1. и т. 4.4. като цяло 
число в календарни дни.

5. 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.

6. 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! 
необходимостта от възникналите промени, снимков материал, успоредно подкрепен 
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.

7. Декларираме, че ще контролираме чрез необходимите проверки, измервания и 
изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на 
заплащане и ще подйцсваме, 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.

8. 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.

9. 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.

10. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички 
документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в 
посочения срок от Възложителя.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение е:

1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и 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);

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: 
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Наименование на участника:

25.02.2020г.
Инж. Ангел Ангелов 
Изпълнителен директор 
АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД

Подпис и печат:



Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП

Долуподписаният инж. Ангел Борисов Ангелов 
ЕГН 5509298444
л.к. № 642582999, издадена на 09.06.2011г. от МВР София 
адрес гр. София ул. Любен Каравелов 80,
в качеството си на изпълнителен директор на АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД
гр. София, „Цар Борис Ш” № 136 ет. 10
ЕИК/БУЛСТАТ 121758166,
актуален телефон: 02 95 59 736
факс 02 95 59 736
електронна поща: avisof@abv.bg
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: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец -  етап 1“

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 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.govemment.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.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Дата: 
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Наименование на участника: 

Подпис

25.02.2020г.
Инж. Ангел Ангелов 
Изпълнителен директор 
АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД
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София, ”Бул. Цар Борис III" № 136, тел./факс: 02/ 9559 736, e-mail: avisof@abv.bg, www.agrovodinvest.com

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

EUROCERT CERTIFICATE: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; EN ISO 45001:2018



Приложение Ns 4

Наименование на Участника: АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД

Седалище и адрес по регистрация: Гр. София, бул. Цар Борис III № 136

Представлявано от: инж. Ангел Борисов Ангелов 

Изпълнителен директор

Булстат/ЕИК: ЕИК 121758166

Точен адрес за кореспонденция: 1618 София , бул. Цар Борис III № 136, ет.10

Телефонен номер: 02 -05-59-736

Факс номер: 02 -05-59-736

E-mail: a visof®,abv.be

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: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец -  етап 1“

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: "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец -  етап 1“, Ви представяме 

нашето ценово предложение, както следва:

I. Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на

Ш З А .

(словом:

съответно

ШЬЖА...

) лева без ДДС,

лева е ДДС

разпределена, както следва:

1. 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 -

.Шйм.



(словом: ......V.... ^

.... ' '
,) лева без ДДС и

.) лева е ДДС.

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

J.M A.aJ?......
7# 7& /  & .) лева без ДДС и(словом:

.. /. . £?. 

(словом: . . . . )  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 с условията от 

документацията за участие в обществена поръчка.

III. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, 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 изпълнение на обществената поръчка:

Наименование на обслужващата банка Райфайзенбанк България ЕАД 
Гр. София

Бул. Александър Пушкин №13 
Офис 36

IBAN BG52RZBB91551038307506

BIC код на банката RZBB9155

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.

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: 
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Наименование на участника: 

Подпис и печат:

25.02.2020г.
Инж. Ангел Ангелов 
Изпълнителен директор 
АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 07- 0S~ У77

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

З А П О В Е Д

№ ..7%~ У7..:. 777. J. .7777,7777г.-.

В Дирекция за национален строителен контрол /ДНСКУ е постъпило заявление, 

per. № ЛК-04/2096-04-432/05.04.2019г. от Ангел Борисов Ангелов, управител на 

АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, 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- 

0182/14.05.2014г. на АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, 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 Ангел Борисов Ангелов, 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 АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, ЕИК 

121758166 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III 136, 

ет.10, представлявано и управлявано от съвет на директорите в състав: изпълнителен 

директор Ангел Борисов Ангелов, Людмил Димитров Веселинов и Радослав Ангелов 

Антонов -  членове, е издадено удостоверение № РК-0182/14.05.2014г. 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 14.05.2019г.

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.

На основание чл.16, ал.2 от Наредба № РД-02-20-25/03.12.2012г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване 

на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 

надзор на АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, ЕИК 121758166 

за нов срок от пет години

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-началника на

ДНСК.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.



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 проекти и/или

упражняване на строителен надзор^

ЗАВЕРЯВАМ 

НАЧАЛНИК ДНСК

Р/, / j

АРХ. ИВАН НЕСТОРОВ

С П И С Ъ К

на екипа от правоспособните физически лица към 03.07.2019г. от различните 

специалности, назначени по трудов или граждански договор в 

АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, гр. София. бул. Цар Борис III 136, ет.10, неразделна част от 

удостоверение № РК-0182/15.04.2019г. за упражняване дейностите оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен

надзор

№
по
ред

Име, презиме, фамилия

1 2

1. Георги Илиев Георгиев

2. Николай Живков Тодоров

3. Радка Митева Настева

4. Тодора Иванова Банзуркова

5. Николай Иванов Иванов

6. Христо Димитров Сотиров

7. Пенко Илиев Иробалиев

8. Сашо Желязков Желязков

9. Мария Павлова Георгиева

ьr f a a o M ij j j jc j  £д
гр. София -  1606, бул. Христо Ботев Х°47

тел. 029159137, факс 029521991
w w w .d n s k .b g
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10. Людмил Върбанов Спасов

11. Данчо Новаков Райнов

12. Диан Станев Динев

13. Калин Иванов Коцев

14. Златка Христова Колева

15. Петър Илиев Янакиев

16. Герман Маргаритов Ралев

17. Галина Димитрова Христова

18. Владислав Цветанов Владиславов

19. Николай Ангелов Калудов

20. Радослав Иванов Чеглайски

21. Емил Георгиев Димитров

22. Мариана Георгиева Тодорова

23. Кирилка Николова Иванова

24. Людмила Георгиева Петрова-Кралева

25. Георги Петров Яйцаров

26. Стойка Славейкова Калудова

27. Недялко Александров Недялков

28. Гулнора Шамилиева Забирова

29. Ангел Златков Злати нов

30. Райна Димова Джамбазова

31. Иван Вълов Христов

32. Метин Шабан Кьорюмер

33. Тинка Костадинова Кирова

34. Любен Асенов Еленков

35. Валери Атанасов Филипов

36. Николай Стефанов Сулов

37. Иван Начев Иванов

38. Владислав Иванов Анастасов

39. ~~ ” --------4=--------
Драгомир Енев Колев

40. Росица Павлова Тръндева 
------------------------ .--------------------------------

гр. София -  ! 606, бул. Христо Ботев №47
тел. 029159137, факс 029521991
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41. Венета Тодорова Тенчева

42. Галина Иванова Колева

43. Венета Атанасова Петкова

44. Здравко Симеонов Здравков

45. Стефан Руменов Попов

46. Димитър Добрев Димитров

47. Веселина Брайкова Георгиева

48. Георги Николов Господинов

49. Милчо Здравков Илиев

50. Светлана Цветанова Иванова

51. Константин Танев Ганчев

52. Илия Методиев Йорданов

53. Димитър Сидеров Митев

54. Николай Димитров Колданов

55. Красимир Ангелов Дандов

56. Йорданка Колева Назърова - Райчева

57. Васил Дойчинов Ставрев

58. Анелия Димитрова Цветанова

59. Маргарита Стойчева Дешева

60. Симеон Георгиев Гърбев

61. Иванка Любенова Кръстева

62. Ангел Кирилов Минчев

63. Диана Миткова Минчева

64. Спиридон Иванов Паскалев

65. Атанас Георгиев Атанасов

66. Петър Василев Делов

67. Юрий Найденов Йорданов

68. Камен Цветанов Маринов

69. Красимир Спасов Цветанов

70. Марио Стефанов Стоянов

71. “ г~ 
Георги Йорданов Марков ^  у

----------------------------— ------— ------------------------------------- и

Х а ,

тел. 029159137, факс 029521991 
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72. Мария Христова Мерджанова

73. Зорка Николова Петкова

74. Стефан Кирилов Симеонов

75. Людмил Стефанов Денев

76. Донка Георгиева Чобанова

77. Петко Благоев Мурджев

78. Тонка Илиева Георгиева

79. Христо Ламбов Делигинев

80. Димитър Стефанов Петров

81. Таня Петкова Монева

82. Галя Вельова Кръстева

83. Сабахтин Юсуф Юсуф

84. Александър Стоянов Тричков

85. Стефан Йосифов Домовчийски

86. Нина Тодорова Киркова

87. Илия Георгиев Кафелов

88. Иван Петков Петков

89. Евгени Николов Колев

90. Невяна Алексиева Тенева

91. Ангел Борисов Ангелов

92. Лъчезар Тенев Грозев

93. Юлия Методиева Орлова

94. Марио Георгиев Нешев

95. Пламен Богданов Добриков

96. Цветанка Пенева Николова

97. Борислав Константинов Милушев

98. Пепа Борисова Искрова - Илиева

99. ” 1 р 0 В 0 .ГП  н а £ <
Христина Цветкова Тотоланова

100. Пенка Георгиева Начева ^

101. ~ ^ J /.
Михаил Христов Михайлов

102. Стойчо Костов Белев 1 / 11 А 1

M g
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103. Мирослав Иванов Василев

104. Виолета Георгиева Станева

105. Златка Христова Плачкова

106. Венелина Русева Борисова

107. Николай Лев Главинчев

108. Стоян Николаев Стоянов

109. Камелия Иванова Петрова

ПО. Илия Александров Цонев

111. Цветанка Грозева Грозева

112. Илия Иванов Иванов

113. Владимир Стоянов Коларов

114. Деница Денчева Баева

115. Славейка Иванова Гочева

116. Димитър Иванов Рошков

117. Любен Петров Татарски

118. Митко Георгиев Синабов

119. Елена Борисова Савова

120. Емил Георгиев Грънчовски

121. Нина Минчева Христова

122. Атанас Петров Сковърданов

Забележка: Специалистите от № 119 до № 122 вкл. са включени в списъка към 02.07.2019г. 

На АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, гр. София, бул. Цар Борис III 136, ет.Ю 

на 15.04.2019г. е издадено удостоверение за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор

тел. 029159137, факс 029521991 
www.dnsk.bg



ПОЛИЦА № 1327190131000026  
ЗА ЗАСТРАХОВКА

1|Щя п у ?.к  

GENERALI

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗУТ
Дата и място на сключване: 09.09.2019 г., гр. София

Застраховател: „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.bQ @ ae nera li.com . 

w w w .qenefaii.bo

Представителство на застрахоаателя, код:Фронт офис Дондуков, 131 

Застрахователен посредник: Ивелина Спасова
(трите имена, наименование на фирма)

Адрес; 1504 София, бул. Княз Ал. Дондуков 68

Застраховащ: АГРО ВО ДИНВЕСТ ЕАД, ЕИК: 121758166

Телефон: 02/9559736, mob. 0898440018 e-mail: avi_angeiov@abv.bg,

Представител: Ангел Борисов Ангелов

Застрахован: АГРО ВО ДИ НВЕСТ ЕАД, ЕИК: 121758166

Адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, No 136, ет.10 

Телефон: 02/9559736, mob. 0898440018 e-mail: avi_angelov@abv.bg,

Представител: Ангел Борисов Ангелов

Застрахована дейност: Всички обекти през срока на застраховката, изпълнявани от Застрахования като:
0  консултант за упражняване на строителен надзор

Срок на застраховката: 12 месеца

Период на 

застрахователно 
покритие и 

Застрахователен период:

Лимит на отговорност: 

Самоучастие:

От 00:00 часа на 20.09.2019 г. 
До 24:00 часа на 19.09.2020 г.

Лимит на отговорност за едно събитие: 300 000 BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 600 000 BGN

10%, но не по-малко от 2000лв

Специални
договорености :

Териториален обхват:

Приложимо
законодателство:

. Застрахователна премия:

Ретроактивна дата:20.09.2014

_ _  Република България _ _

__ Българското законодателство___

570.00 BGN, (словом: петстотин и седемдесет лева),
Данък 2% по ЗДЗП: 11.40 BGN,

Общо дължима сума: 581.40 BGN, (словом: петстотин осемдесет и един и 0.40 лева)
Застрахователното покритие започва да тече спед заплащането на застрахователната премия в цялост 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 неппащане 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 
датата на падежа, на която дължимата разсрочена вноска е следвало да бъде платена

Декларация на застраховащ ия:

С подписа си върху тази полица Застраховащият декларира:

1. че му е предоставена информацията, предназначена за ползвателя 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 ЗУП. к
3. че преди сключването на този застрахователен договор:

3.1. е получил цялата необходима предварителна индивидуализираща информация за Застрахователя и неговия застрахователен агент 

; яН1 Ип̂ ° ^ ^ аПраВН0 организационна форма, държава по седалище, седалище и адрес на управление, като тази информация за 
Застрахователя е посочена и в този застрахователен договор; ”

и Я2 и«трп! » тР ™ и  0Т 3астрахователя за рада 33 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

наспо^овеСТРаХОВаТеЛеН ^  Комисията за финансов наД3°Р " други държавни органи, и за формите за извънсъдебно уреждане 

03#аниИцаФтГмМуИР̂ ЧедеАп е 7 а Т ь ;3а плате* оспосрбността и Финансовото състояние на Застрахователя е постоянно достъпен на интернет

О б щ и тГ у ^^ия Рао неего"РИЛ° ЖИМИЯТ 3а” Н С" РЯМ°  T° 3” застрахователен договор е Българският и това обстоятелство е посоченоДв 

3.5. разпространителят на застрахователни продукти му е предостави д о с ^ ^ а .^ й ф о р м а ц и я  по разбираем за него начин,

Дружеството е чест от Група Дженерали. вписана под N* 26 в Ре™стъра на оаотрахова т^ труп н ™  надзор на застрахователните компании (IVASS) а

С 0 Ф ъ я



ПОЛИЦА № 1323190131000031

ЗА з а с т р а х о в к а  GENERALI

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗУТ
Дата и място на сключване: 09.09.2019 г., гр. София

Застраховател:

Застраховащ:

Застрахован:

Застрахована дейност:

„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.bg@oenerali.com. 
www.aenerali.bg

Представителство на застрахователя, код:Фронт офис Дондуков, 131 

Застрахователен посредник: Ивелина Спасова

(трите имена, наименование на фирма)

Адрес: 1504 София, бул. Княз Ал. Дондуков 68

АГРО ВО Д ИНВЕ СТ ЕАД, ЕИК: 121758166

Телефон: 02/9559736, mob. 0898440018 e-mail: avi_angelov@abv.bg,

Представител: Ангел Борисов Ангелов

АГР ОВОД ИНВЕ СТ ЕАД, ЕИК: 121758166

Адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис 111, No 136, ет.Ю 

Телефон: 02/9559736, mob. 0898440018 e-mail: avi_angeiov@abv.bg,

Представител: Ангел Борисов Ангелов

Всички обекти през срока на застраховката, изпълнявани от Застрахования като:

“  консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените 
изисквания към строежите

Срок на застраховката: 12 месеца

Период на 
за страхо вател н о 

покритие и 
Застрахователен период:

Лимит на отговорност: 

Самоучастие:

От 00:00 часа на 20.09.2019 г. 
До 24:00 часа на 19.09.2020 г.

Лимит на отговорност за едно събитие: 300 000 BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 600 000 BGN

10%, но не по-малко от 2000лв

Специални
договорености:

Териториален обхват:

Приложимо
законодателство :

Застрахователна премия:

Ретроактивна дата:20.09.2014

__ Република България___

. _  Българското законодателство__

570.00 BGN, (словом: петстотин и седемдесет лева).
Данък 2% по ЗДЗП: 11.40 BGN,

Общо дължима сума: 581.40 BGN, (словом: петстотин осемдесет и един и 0.40 лева)
Застрахователното покритие започва да тече след заплащането на застрахователната премия в цялост или на първата 
вноска от нея, ако е уговорено разсрочено плащане на премията. Застрахованият се счита за писмено предупреден по

палеж лята3 Т '  3 ’ аЛ' 3 °Т * 3’ 46 "РИ неплащане на гаят0 *  aa е oi разсрочените премийни вноски на посочената за 
падеж дата, Застрахователят упражнява правото си да прекрати застраховката, считано от 00.00 часа на 16 ден следващ 
датата на падежа, на която дължимата разсрочена вноска е следвало да бъде платена

Декларация на застраховащ ия:

С подписа си върху тази полица Застраховащият декларира:

1. че му е предоставена информацията, предназначена за ползвателя на застрахователната услуга съгласно Кодекса за застраховането 

проектирането и'строителстаото1' потг.Ттч 'от^ЗУ Г ’16 "  СПвЧИаЛНИ уС/ЮВИЯ на застраховка застраховка „Професионална отговорност в 

3. че преди сключването на този застрахователен договор;

3 и,,6 " олучил цялата необходима предварителна индивидуализираща информация за Застрахователя и неговия застрахователен агент

“ й" ище- - « 5  -  >— . = ж г я г =

“  агелт "р,л к” та за намор« » »  Ф-Р“" ™



Платежно нареждане (плащане към бюджета) /  Payment Order To Budget

Платете на име на получателя

О Б Щ И Н А  В Ъ Р Щ Е Ц

IBAN на получателя

B G 8 0 U B B S 8 0 0 2 3 3 0 0 3 8 8 5 1 0
При банка - име на банката на получателя

О Б Б  -

“ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА 

за плащане от/към бюджета
Основание за плащане

Г И - К У  о с и п

Валута

В G N

В 1C на банката на получателя

U B B S B G S F

Вид на плащането*’

Сума

10 0 . 1 5

И С Н  П Р И  И З П . С М Р  И З Г Р .

Още пояснения ~

у л ■ 5 - Т А К В .  И З Т О К ,  Г Р ,  В Ъ Р Ш Е Ц ,  1 Е Т А П

Вид* и номер на документа, по който се плаща

9

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггт) 2 0 . 0 5 . 2 0 2 0
До дата {ддммгггт)

Задължено лице наименование на юридическото лице или трите имена на 
физическото лице

A G R O V O D I N V E S T  E A D  E A D

Дата (ддммгггг) на документа

2 0 . 1 1 . 2 0 2 0

БУЛСТАТ на задълженото лице

1 2 1 7 5 8 1 6 6

ЕГН на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

A G R O V O D I N V E S T  E A D  Е A D

лнч на задълженото пице

IBAN на наредителя

B G 5 2 R Z B B 9 1 5 5 1 0 3 8 3 0 7 5 0 6
Платежна система / РИНГС или БИСЕРА***

Б и с е р а
Договорен курс
Negotiated rate

BIC на банката на наредителя

R Z B B B G S F

Вид на плащането*

Вид документ: 1 декларация; 2 - ревизионен акт; 3 -  наказ. постановление; 4 -  авансова вноска; 5 -  парт номер на имот- 6 
-  постановление за принудително събиране; 9 - други н ' р '

"В ид  плащане: попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

***3а суми под 100.000 л в„ ако полето "платежна система" не е попълнено, банката изпълнява нареждането чрез БИСЕРА

Създаване

Създател Дата на създаване Дата на изпълнение Валидно преди
Станислава Петкова Шаламанова Цончева 18.05.2020 10:45 18.05.2020 17.06.2020

Подписи:

Дата на подписване

18.05.2020 11:45

18.05.2020 19:49

Име на потребител 

Станислава Петкова Шаламанова Цончева

Ангел Борисов Ангелов

Изпратен: 18.05.2020 19:49


