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водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване -
кабелни линии 20 KV И пътна връзка - външни връзки до съществуващите мрежи и 
съоръжения на Площадка № 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни 
отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя" 

ДОГОВОР 

Основание чл. 92а, ал. 7 във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП 

№ DIR - 5112122-С013-06 

Днес .^}f&:Ak:..2014 г. в град Велико Търново, на основание чл. 92а, ал. 7 във връзка с 
чл.73, ал.1 от ЗОП, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. ''Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 

и 
2. „ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 115876769, 
наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: град Пловдив 4000, ул. „Васил 
Левски" № 56, тел.: 032/906 060, факс: 032/906 061, e-mail: d_shulev@abv.bg, 
b.bonev@ecoteli.org, представлявано от Божин Илиев Бонев - управител, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена 
поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект 
„Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - подобекти довеждащ 
водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - кабелни 
линии 20 KV И пътна връзка - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на 
Площадка № 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико 

&ШкГ Национална Проектът се финансира от Ечропейския фонд за 
шШШ Стратегическа регионално развитие и от Държавния бюджет на 

^^^Референтна рамка Република България чрез Оперативна програма 
W 2007-2013 "Околна среда 2007-2013 г." 

http://ope.moe-w.government.bg/. 
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Търново в землището на с. Шереметя", съгласно приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащото в Република България законодателство. 

(2) Обхватът на поръчката включва: 
1. Упражняване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект по 

време на строителството на обект "Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура -
подобекти довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно 
електрозахранване - кабелни линии 20 KV И пътна връзка - външни връзки до 
съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 - съседни терени на съществуващо 
депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя" до издаване 
на Разрешение за ползване на обекта (строежа) съгласно чл.162, ал.2 и ал.З от ЗУТ в 
съответствие с одобрения инвестиционен проект и изискванията на Закона за устройство на 
територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

2. Посещения на обекта (строежа) за упражняване на авторския надзор; 
3. Даване на предписания съобразно действащото законодателство при 

възникване на обективни обстоятелства, налагащи изменения в одобрения инвестиционен 
проект; 

4. Участие при съставянето и подписване на съставените изискуеми актове и 
протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

5. Извършване на експертни дейности и консултации във връзка с одобрения 
инвестиционен проект за обекта при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. Съдействие при изготвянето на екзекутивната документация от Строителя и 
заверка на същата. 

7. Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата 
нормативна уредба и нравилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". 

(3) Авторският надзор на обекта ще бъде упражняван в следните случаи: 
1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска писмено това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обосновано заяви, че е необходимо и съгласува това 

с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
3. Във всички случаи, когато присъствието на проектант па обекта е наложително 

в съответствие със нормативната уредба. 
(4) Право за упражняване на авторския надзор по този договор имат само следните 

проектанти - физически лица - членове на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. инж. Божин Бонев 
2. инж. Георги Илиев 
3. Николай Николов 
4. инж. Йордан Гайдаров 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави услугите, свързани с организиране, 
документиране, изпълнение и отчитане на задачите и дейностите, попадащи в обхвата на 
поръчката - предмет на настоящия договор, па свой риск и със свои ресурси, в обхват, 
подробно описан в поканата за участие в процедурата на договаряне за възлагане на 
обществената поръчка. По неуредените в поканата въпроси, както и по въпросите, по които 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г." съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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поканата предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и конкретизация, се прилагат 
условията, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл .2 С издаването на Разрешение за ползване на обекта - предмет на авторски надзор по 
настоящия договор всичко, създадено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на този 
Договор, както и авторските права върху него и върху инвестиционния проект, изработен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на Договор за възлагане изпълнението на услуга „Проучване 
и изработване на инвестиционни проекти във фаза Работен проект за елементите на 
довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ 
колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - кабелни линии 20 KV И пътна 
връзка - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка №5 - съседни 
терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 
Шереметя за изграждане на „Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за 
предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране", сключен на 
05.09.2012 г. между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, стават собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.З (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е до издаване на Разрешение за 
ползване на обекта. 

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на Протокола за откриване па 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта (образец 2а от 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

(3) Съобразно срока за изпълнение на Договора за строителство на обекта 
индикативният срок за предоставяне на услугите по настоящия договор е 4,3 месеца. 
Възложеното с Договора се смята за изпълнено след издаване на Разрешение за ползване на 
обекта - предмет на авторски надзор по настоящия договор. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да удължи срока по ал.З, ако към 
момента на изтичането му не е издадено Разрешение за ползване на обекта - до получаване на 
същото Разрешение. 

(5) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 
предоставянето услуги по упражняване на авторски надзор спират да текат в следните 
случаи: 

1. поради непреодолима сила по смисъла на раздел IX от настоящия договор; 
2. при възникване на обстоятелства, след сключването на Договора, които не са 

могли да бъдат предвидени към момента на сключването му, не могат да се вменят като вина 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и имат пряко отношение към изпълнението му; 

3. при промени в приложимото законодателство, или индивидуални актове на 
държавен орган във връзка с изпълнението на обекта. 

(6) При възникване на обстоятелство по ал.5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причината която възпрепятства 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
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изпълнението на възложеното с настоящия договор и очакваната продължителност на 
препятствието с посочване на начална и индикативна крайна дата на спирането на срока. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4(1) Общата стойност на договора за целият период на изпълнението на 
обществената поръчка е 91 700.00 (деветдесет и една хиляди и седемстотин) лева без ДДС, 
а с ДДС 20 % - 110 040.00 (сто и десет хиляди и четиридесет) лева и е дължима като 
хонорар, който се изчислява на база действително вложено време по часове и часовата 
разценка, в съответствие с Методика за определяне на размера на възнагражденията за 
предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране - КИИП - 2008 год. 

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва: 
1. Аванс - 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора за целия 

период на изпълнението на обществената поръчка, а именно: 27 510.00 (двадесет и седем 
хиляди и петстотин и десет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 33 012.00 (тридесет и три 
хиляди и дванадесет) лева. 

2. Междинни плащания на месечна база за срока на изпълнение на договора, 
формирани както следва: 

За установяване на действително вложеното време проектантът, упражняващ 
авторски надзор по съответната част - физическо лице, имащо право да извършва авторски 
надзор по съответната част съгласно настоящия Договор, при всяко посещение на обекта 
изготвя протокол, в който задължително отразява действителното вложено време по часове.. 
Протоколът се изготвя в три екземпляра и задължително се подписва от Проектанта, 
(респективно физическото лице, извършващо авторския надзор), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
Инженера на обекта по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (Строителния надзор). 

Сумата за плащане (хонорарът) за всеки месец от изпълнението на договора се 
установява с представена от ИЗПЪЛНИТЛЯ хонорар-сметка, съставена на база подписаните 
протоколи за действителното вложено време за съответния месец и придружена от тези 
протоколи. Общата сума на междинните плащания преди удържане на суми за 
възстановяване на авансовото плащане и преди приспадане на други суми не може да 
надхвърли цената по чл. 4, ал. 1. 

Плащането на хонорара за съответния месец се извършва след приключване на 
съответния месец от работа по договора за авторския надзор, в срок от 15 (петнадесет) 
работни дни след представяне на надлежно оформена фактура и изготвената хонорар - сметка 
за месеца, придружена от подписаните протоколи за действителното вложено време за 
съответния месец. 

От всяко междинно плащане се задържа сума в размер на 10 % (десет процента) от 
стойността на съответното плащане. От всяко междинно плащане се удържа сума за 
възстановяване на авансовото плащане до пълния му размер. От междинните плащания могат 
да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г." съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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3. Окончателно плащане в размер на сумата от задържаните суми от междинните 
плащания, платимо в срок от 15 (петнадесет) работни дни след издаване на Разрешение за 
ползване на обекта и представяне на становище от ръководителя па проекта. От 
окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.. 

(3) Плащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) 
работни дни от получаване на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че има 
документална обоснованост за настъпило условие за плащане и няма забележки към 
фактурата като счетоводен документ. В случай на наличие на забележки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
ще отправи писмено уведомление с искане за корекции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 
(пет) работни дни от получаването на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) В договорената цена за изпълнението на обществената поръчка са включени 
всички необходими разходи и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълно, срочно и качествено 
изпълнение на поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително 
възнаграждение за извършената работа извън договорената цена. 

(5) При издаването на фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в описателната част на 
фактурите задължително трябва да са посочени наименованието на Оперативната програма, 
предмет и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, номер на проекта, както и 
номера и датата на Договора за обществена поръчка, по който се извършва плащането. 

(6) В случаите на констатирано неизпълнение на услуги през съответния отчетен 
период, или пропуски и/или недостатъци в изпълнението на възложеното с настоящия 
Договор и становище за неизпълнени услуги и/или за отстраняване на констатирани 
пропуски и/или недостатъци в изпълнението по настоящия Договор, възнаграждението се 
изплаща при условията на последния, след изпълнението или отстраняването на 
констатираните пропуски и/или недостатъци. Задържането на дължимата сума от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при тези обстоятелства не с забава и не влече нейните последици. 

(7) Ако разходите, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на 
настоящата поръчка, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и пе бъдат възстановени 
съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на направените плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 
които е отказано възстановяване. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови 
получените суми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с дължимата лихва от датата на извършването 
им, в срок, писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в срок, 
подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на 
подлежатцото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по 
Договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че това е неприложимо, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по предвидения в Закона ред. 

(8) Съгласно чл. 82, ал. 2 от Специалните условия на Договора за безвъзмездна 
финансова помощ, спирането на плащанията към Бенефициента (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) не е 
основание за спиране на изпълнението на договорите за обществени поръчки, чрез които се 
изпълнява проектът. В тази връзка, плащанията по настоящия Договор са дължими, 
независимо от плащанията от страна на Управляващия орган на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г." към Бенефициента и пе са обвързани с получаването на 
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средствата от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007¬ 
2013 г.", който възстановява средствата по вече извършените плащания към изпълнителите 
по проекта. 

(9) Цената на настоящия договор не подлежи на изменение, с изключение на 
случаите по чл.16, ал.1 от настоящия договор. 

(10) При удължаване на срока при условията на чл.З, ал,4 от настоящия договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.5 (1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги не подлежат на заплащане. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за предоставени услуги от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са в следствие на: 

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от настоящия Договор, от 
поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от предложеното с Офертата; 

2. Нарушаване на закони и подзаконови нормативни актове при предоставянето 
на услуги; 

3. Отстраняване па допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски или недостатъци при 
изпълнението на възложеното с настоящия договор. 
Чл.6 Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка : ПРОКРЕДИТ БАНК АД 
Банкова с/ка с IB AN BG58 PRCB 9230 1007 2097 14 
BIC PRCBBGSF 

IV. ПРАВА И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете и 

при условията на същия; 
2. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за 

изпълнението на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на изискванията на 
Договарящия орган по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", съ-финансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие на Европейския съюз от страна па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да осъществява оперативен контрол за правилното, ефективно и качествено 
изпълнение на настоящия Договор, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, да 
откаже заплащането им до привеждане в съответствие с изискванията на отчетната 
документация; 

5. да изисква изпълнение на всички услуги, както и отстраняване на всички 
констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, когато същото е 
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непълно или не съответства като съдържание и качество на нормативните изисквания и 
Договора; 

6. да изисква, когато това се налага по обективни причини, промени в изработения 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиционен проект, доколкото тези промени не противоречат на 
действащи нормативни актове или не представляват съществени отклонения от одобрения 
инвестиционен проект по смисъла чл. 154 от ЗУТ; 

7. да получава информация за изпълнението на препоръките в резултат от 
проверките на място и от документалните проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да извършва 
самостоятелно или съвместно с Управляващия орган и Междинното звено последващи 
(извънредни) проверки на място или документални проверки, които да потвърдят спазването 
на препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място и от документалните 
проверки; 

8. да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по обем и 
качество на изискванията на действащите нормативни документи или на настоящия Договор 
и не може да бъде изменено, допълнено или преработено; 

9. в случай на констатирани пропуски и/или недостатъци да задържи съответното 
междинно плащане или да прекрати по-нататъшни плащания до изпълнение на всички 
предвидени за съответния отчетен период услуги и отстраняване на всички пропуски и/или 
недостатъци. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
съответните обстоятелства и посочва конкретните условия за извършване или възобновяване 
на плащанията; 

10. да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди в случай на 
констатирани такива поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и неточно, непълно 
или некачествено изпълнение на негови задължения по този договор. 
Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението па Договора, 
когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно - Непреодолима 
сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. започнати и/или неприключили съдебни спорове, 
имащи пряко отношение към изпълнението на Договора. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не упражнява навременен и ефективен 
авторски надзор и не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на пропуските 
и/или недостатъците в изпълнението в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разумен срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с последиците предвидени в него. 

(3) В случаите по предходната алинея ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е 
отказал от авторското си право върху изработения от него инвестиционен проект в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи упражняването на авторския 
надзор по време на строителството на трето лице, без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера, при 
условията и сроковете на настоящия Договор, независимо от плащанията към 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от страна на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 
2007-2013 г." по проекта; 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г." съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Стр. 7 от 22 



ПРОЦЕДУРА 
НЛ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 
АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 - СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ ПА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ" 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до 
всички документи за обекта, касаещи изпълнението на Договора, включително: 

одобрения инвестиционен проект, становища и съгласувателни писма на 
компетентните органи и експлоатационните дружества, наличните строителни книжа и 
всички други документи, имащи отношение към изпълнението на Договора; 

списък на членовете на ЕУП и други специалисти яа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
имащи отношение към изпълнението на настоящия Договор, с описание на техните 
правомощия, компетенции и данни за контакт; 

наличното процедурно осигуряване при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 
управлението и изпълнението на проекти с финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г." 
(или други оперативни програми). 

3. да осигури на упражняващите авторския надзор проектанти - физически лица 
свободен достъп до обекта, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, 
съставени по време на строителството; 

4. като участник в строителството да изпълнява предписанията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точното спазване на изработения от последния инвестиционен проект, 
вписани в заповедната книга; 

5. да запознава своевременно и аргументирано ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
необходимостта от извършване на промени в изработения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
инвестиционен проект и да приеме обективното становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
възможността за извършване на тези промени предвид разпоредбите на действащите 
нормативни актове; 

6. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущо копия на всички документи, 
свързани с изпълнението на настоящия Договор, а когато това е невъзможно - да осигури 
достъп до тях; 

7. да приеме изпълнението на Договора, в случай че изпълнението отговаря на 
изискванията на нормативната уредба и настоящия Договор; 

8. своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в обстоятелствата по 
изпълнение на настоящия Договор, както и в обхвата на поръчката; 

9. да подсигури средства за разплащане на извършената услуга по Договора, 
съгласно условията в него, и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите 
договорености; 

10. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски 
и/или недостатъци при изпълнение на възложеното, като посочи аргументи и представи 
доказателства за същите при възможност; 

11. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени, 
и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинни плащания и окончателно плащане, съгласно 
условията определени в настоящия Договор; 

12. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, 
необходими му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия Договор; 

13. да подписва своевременно изготвените от проектантите- физически лица, 
упражняващи авторски надзор по съответните части, протоколи при техните посещения на 
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обекта, в случай че в тези протоколи е отразено коректно действително вложеното време по 
часове, или да внася съответните корекции, ако има основание за това. В случай, че без 
основателна причина ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подпише протокол, изготвен от проектант -
физическо лице при негово посещение на обекта, за действително вложено време за 
упражняване на авторски надзор, ще се счита, че протоколът е бил подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и този протокол ще бъде включен без корекции в хонорар-сметката, 
изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответния месец. 
Чл.10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да допуска или да разпорежда отклонения от 
одобрения инвестиционен проект, изработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случай, че без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допусне 
или разпореди отклонение от одобрения инвестиционен проект, изработен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното съгласие па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да спре изпълнението на строежа и да сезира компетентните органи за отклонението. 

(3) В случаите по предходната алинея цялата отговорност за отклонението се 
поема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията па 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и по отношение наложени санкции от компетентни органи. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение уговореното 

възнаграждение, при условията и сроковете на този договор; 
2. да получи част от цената по настоящия договор, съответстваща на 

предоставените услуги, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради 
причини, за които страните не отговарят; 

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложеното, при условията и 
сроковете на този Договор; 

4. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за 
изпълнение на възложеното с Договора; 

5. да изразява несъгласие, включително и да спира строителството, ако 
констатира, че при изпълнението на строежа без негово съгласие е допуснато отклонение от 
одобрения инвестиционен проект, изработен от него. 
Чл .12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя проектантите - физически лица -
членове на екипа, посочени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и вписани в чл. 1, ал, 4 от 
настоящия Договор, освен ако не са налице обстоятелствата по — долу: 

1. при смърт на член на екипа; 
2. при невъзможност на член на екипа да изпълнява възложената му работа 

поради болест, довела до трайна неработоспособност на член от екипа; 
3. при необходимост от замяна на член на екипа поради причини, които не зависят 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /например прекратяване на правоотношението, придобито право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст и др./; 
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4. когато член на екипа бъде осъден на лишаване от свобода; 
5. когато член на екипа загуби право да упражнява професия. 

(2) В случаите по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писменно 
уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на проектант - физическо лице, 
като прилага разумни доказателства за наличието на някое от описаните основания, и 
предлага лице, което да замени досегашния проектант - физическо лице, като посочи 
квалификация, правоспособност и професионален опит и приложи доказателства за това, 

(3) При замяна на проектант - физическо лице, новият проектант - физическо лице 
трябва да притежава еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малки от тези 
на заменения екперт. Замяната на проектант - физическо лице не води до промяна в 
плащанията и към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете по Договора. 
Чл.13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни възложеното му с настоящия Договор качествено, точно и пълно 
при условията и сроковете на този договор, като се съобразява с указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, освен когато са в противоречие с 
нормите и правилата или условията на Договора; 

2. да участва чрез съответните проектанти - физически лица, имащи право да 
извършват авторски надзор по съответните части на проекта съгласно настоящия Договор, в 
съставянето на изискуемите с нормативната уредба актове и протоколи по време на 
строителството и ако установи точното изпълнение на проекта, да ги подписва своевременно. 

3. да извършва регулярни посещения па обекта съгласно условията на настоящия 
Договор. 

4. да контролира в процеса на строителство точното спазване на изработения от 
него инвестиционен проект при посещенията на обекта; 

5. да вписва в заповедната книга на строежа своите предписания, свързани с 
авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект; 

6. при възникване на проблеми в изпълнението на строежа, изискващи решение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да дава необходимото решение без забава, в най-кратките възможни 
срокове; 

7. при констатиране на отклонения от изработения от него проект в изпълнението 
на строежа, да дава незабавно разпореждания и указания относно допуснатото отклонение; 

8. при констатиране на отклонения от изработения от него проект, допуснати от 
трети лица в изпълнението на строежа, да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена 
форма, като изложи обективно всички факти и обстоятелства относно допуснатото 
отклонение и възможните последици от отклонението за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. при представяне на мотивирано предложение за промяна в одобрения 
инвестиционен проект от друг участник в строителството, да се произнася своевременно за 
възможността за тази промяна съобразно действащата нормативна уредба и за нейната 
целесъобразност, и при наличие на обективни предпоставки и обстоятелства, да 
отразява/разрешава тази промяна по предвидения в закона ред; 
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10. по отношение на одобрения инвестиционен проект, изработен от него, да 
консултира на експертно ниво ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за евентуални промени и последиците от 
тях; 

11. да съдейства в процеса на изготвяне на екзекутивната документация от 
Строителя, да контролира тази документация като пълнота и точност и да я завери, в случай, 
че отговаря на нормативните изисквания. 

12. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, 
възпрепятстващи изпълнението на Договора, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания 
за отстраняването им; 

13. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, 
които според него създават или могат да създадат проблеми при качественото и срочното 
изпълнение на поръчката и проекта като цяло, като предлага и решения за предотвратяване 
възникването на проблемите или минимизиране на техния ефект; 

14. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили 
обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел 
предприемане на действия по прекратяване на договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ друго лице, което да изпълни настоящата поръчка; 

15. да отстранява констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски и/или 
недостатъци в изпълнението на задълженията си съгласно Договора за своя сметка; 

16. да осигури всички необходими условия изпълнението на Договора да 
бъде извършено от проектантите - физически лица, вписани в чл. 1, ал. 4 на настоящия 
Договор; 

17. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията 
му за форма и съдържание и посочва във фактурите, издадени във връзка с разходи по 
проекта, наименованието на Оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна 
финансова помощ, както и номера и датата на Договора за обществената поръчка, по който се 
извършва плащане и да прилага към тях документите, удостоверяващи начина на образуване 
на общата стойност на разхода, за който се издава всяка отделна фактура съгласно условията 
на настоящия Договор; 

18. да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на 
проектантите - физически лица от екипа си; 

19. да изпълнява своите задължения по настоящия Договор безпристрастно 
и лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и добрите практики в съответната 
област; 

20. да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с 
изпълнението на задълженията по настоящия Договор; 

21. да осигурява достъп и оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Междинното 
звеио, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други 
контролни органи, при документални проверки и проверки на място на предоставените 
услуги по настоящия Договор, в т.ч. да определи един или няколко служители с подходяща 
квалификация и опит, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват 
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съдействие на проверяващите лица; да осигури достъп до цялата документация свързана с 
изпълнението на настоящия договор; 

22. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 
проверките на място и документалните проверки на неговата дейност, извършени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", 
Междинното звено, Сертифициращия орган, както и па български и европейски одитиращи 
органи и други контролни органи; 

23. да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма "Околна среда 
2007-2013 г." и Договора за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекта; 

24. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 
публичност, определени в указанията на Договарящия орган, в съответствие с Насоките за 
информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда 
2007-2013 г." на Управляващия орган на ОПОС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
дейностите, свързани с изпълнение на предмета на Договора, поради която причина да иска 
изменение или допълнение към същия. 
Чл.14 (1) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на този 
Договор, или спорове между страните относно прилагането или интерпретирането на 
Договора, нс могат да бъдат основание за забавяне или прекратяване изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по предвидения в Договора ред. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън 
предвидените случаи по този Договор, той ще носи отговорност за настъпилите вреди за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да било обезщетения от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито и да било причини. 
Чл,15 (1) При удължаване на срока за изпълнение на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 
продължи да изпълнява задълженията си до окончателно изпълнение на поръчката и няма да 
има право на допълнително възнаграждение поради факта на удължаване на срока. 

(2) При необходимост, страните ще се споразумеят за промяна в организацията на 
услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която да позволи изпълнение на всички 
предвидени услуги до окончателно изпълнение на Договора. 
Чл.16 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил част от услугите и по-нататъшното 
изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в 
размер само за предоставените услуги. 

(2) В случаите на ал. 1 констатациите за предоставените услуги се оформят в 
протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на 
база действително извършеното. 
Чл .17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с и 
създадена при изпълнението на Договора за обществената поръчка, приложими и по 
отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с утвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Система 
за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, в това число 
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да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на договора, най-малко до 
31.08.2020 г.; 

2. по отношение на намиращи се при него оригинали на документация, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването на 
документите и ще носи материална и административна отговорност за всички последствия 
при загубването или погиването на такива документи; 

3. да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, 
както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква 
или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато за 
безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора, на което и да е лице, 
може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния 
живот, политическата и националната принадлежност, икономически интереси или други 
общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; 

4. да спазва изискванията на законодателството на Европейския съюз и 
националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова 
помощ; 

5. да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с 
изпълнението на Договора като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това е необходимо за целите на 
изпълнението на Договора, или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен 
акт или по искане на компетентен съд. Условията за конфиденциалност важат за срок не по-
малко от 3 (три) години след приключване на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г." в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета на ЕС; 

6. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред националните и европейските 
съдебни, одитни и контролни органи, включително Сертифициращия орган по Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Българския съвет за координация в 
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности 
(AFCOS), Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, 
произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, 
инспекции, одит и др., и да осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази 
данни, свързани с изпълнението предмета на Договора. 
Чл.18 (1) С подписването на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е 

запознат с дефинициите на „нередност" и „измама", както следва: 
1. „Нередност" е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската 

общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или 
би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, 
управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от 
собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством 
извършването на неоправдан разход. 
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2. „Измама" (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или 
бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни 
изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства 
от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името 
на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение 
със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те 
първоначално са били отпуснати. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да 
възникне нередност или да се извърши измама. 

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по настоящия Договор в резултат 
на констатирани нередности или измами, същият се задължава да ги възстанови ведно с 
дължимата лихва по сметка на Община Велико Търново, както следва: 
BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон 
Велико Търново. 
Чл.19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по предоставените услуги за време, 
което съгласно изготвените протоколи не е прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими действия и/или 
мерки, ако разходите за услугата не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и за 
верифицирането и/или сертифицирането им се налага повторно извършване на действия, 
мерки или оформяне на документи съгласно дадени от компетентен орган указания, или се 
налага извършване на действия, които не са били извършени. 
Чл.20 (1) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
доколкото те не противоречат на действащ нормативен документ. Задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на органите с компетентност по Оперативна 
програма "Околна среда 2007-2013 г". 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява констатираните пропуски и/или 
недостатъци в допълнително определените му срокове. При констатиране на пропуски и/или 
недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава предписание с разумен срок за отстраняването им. 
Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец 
и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този Договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически стандарти и норми, 
закони и подзаконови нормативни актове, директиви, регламенти и др., касаещи 
изпълнението на Договора. 

VI. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НАПРАВЕНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО НЕ СА ВЕРИФИЦИРАНИ И / ИЛИ 
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ВИНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.22 (1) Ако разходите, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с възложеното по 
настоящия Договор, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени 
съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г." съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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последният дължи възстановяване на направените плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е 
отказано възстановяване. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови получените суми от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им, в срок, писмено 
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в срок, подлежащите на 
възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на 
възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по Договора между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че това е неприложимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 
има право да упражни правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция по 
договора. 

(3) Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване 
суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сс удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за 
доброволно изпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в същата се посочват: размера на 
дължимите суми, основанието за възстановяването им, срока за възстановяването им, данни 
за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени, възможните санкции и 
процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в 
указания срок. 

(4) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от 
датата на получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това 
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с 
дължимата лихва за периода на просрочието. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нс възстанови сумите по реда на доброволното 
изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на дължимите суми 
по законоустановения ред. 

(7) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанието за това, са изцяло за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.23 (1) В случай на забава при изпълнение на задължение по Договора, удостоверено 
по реда на последния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
0,1% върху стойността па Договора за всеки ден забава. Сумата се удържа от дължимите 
плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случай на забава, па което и да е от плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,1% от цената на Договора за 
всеки просрочен ден, до извършване на заплащането. 

(3) Общият размер на неустойките по настоящия договор се ограничава на 20 % от 
цената на Договора 
Чл.24 При констатиране на невъзстановими вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради грешки 
или пропуски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени в официални документи на Оперативна 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
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програма "Околна среда 2007 - 2013 г." или държавни контролни органи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да удържи съответните суми от дължими плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или да 
усвои съответните суми от предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 
договора. Ако вредите са по-големи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 
Чл.25 При пълно неизпълнение на задължение по Договора, удостоверено по реда на 
настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
20% от стойността на Договора. 
Чл.26 (1) СТРАНИТЕ запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по 
общия ред, предвиден в българското законодателство. 

(2) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при 
изпълнението па настоящия договор са за сметка на виновната СТРАНА и се заплащат от 
нея. 
Чл.27 (1) При частично неизпълнение, респективно забавено или некачествено, непълно, 
неточно изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на изпълнение, или при 
каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за 
упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна, 
в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сс свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативният протокол се 
подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство 
за упражняване па правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна 
страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 
Чл.28 При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие 
на констатирането му по реда на чл. 27, ал. 1 и 2. 

VIII. ЗАСТРАХОВКИ 

Чл.29 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна през целия срок на Договора, 
застраховка за професионална отговорност в проектирането съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с 
общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните 
дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството 

(2) При необходимост от удължаване на срока на застраховката по ал. 1, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за подновяване на полиците не по-
късно от 7 дни преди изтичането на срока им. 
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(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на 
полиците към момента на изтичането на срока на застраховката по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
ще има право да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки. 

(4) В случаите по ал. 3 ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отказал от 
авторското си право върху изработения от него инвестиционен проект в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи упражняването на авторския 
надзор по време на строителството на трето лице, без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И 
ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.ЗО (1) По смисъла на настоящия Договор Непреодолима сила са обстоятелства от 
извънреден характер, които СТРАНИТЕ при полагане на дължимата грижа не са могли или 
не са били длъжни да предвидят или предотвратят. 

(2) Не е налице Непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 
вследствие на неположена грижа от някоя от СТРАНИТЕ или ако при полагане на дължимата 
грижа това събитие е можело да бъде предотвратено. 
Чл.31 (1) СТРАНИТЕ по Договора не отговарят една спрямо друга за неизпълнение, 
забавено изпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат па настъпило 
събитие, което може да бъде определено като Непреодолима сила, в това число и за 
причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на СТРАНИТЕ, които са 
възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на Непреодолимата сила 
Чл.32 (1) СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
Непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за 
настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на Непреодолимата сила. 

(2) Към уведомлението по ал.1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно 
установени доказателства за настъпването, естеството и размера на Непреодолимата сила. 

(3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните 
органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, СТРАНАТА, изпълнението на чието 
задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила е длъжна с уведомлението по ал. 1 да 
съобщи за това обстоятелство и в тридневен срок след предоставянето на съответното 
доказателство от компетентния орган да уведоми другата СТРАНА и да представи 
доказателството. 

(4) СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
Непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила 
задължението си по ал. 1. 
Чл.ЗЗ (1) При позоваване на Непреодолима сила СТРАНАТА, изпълнението на чието 
задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила, е длъжна да предприеме всички 
възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието. 
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(2) СТРАНАТА е длъжна, след съгласувано с насрещната СТРАНА, да продължи 
да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от Непреодолимата 
сила. 
Чл,34 (1) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
Непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
Договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на Договора като цяло, 
СТРАНАТА, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от Непреодолимата сила, 
ведно с уведомлението по чл. 32, ал.1, писмено уведомява другата СТРАНА за спиране на 
изпълнението на настоящия Договор до отпадането на Непреодолимата сила. 

(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са определени 
като Непреодолима сила в известието по чл. 32, ал. 1, СТРАНАТА, която е спряла 
изпълнението, в тридневен срок писмено уведомява другата СТРАНА за възобновяване на 
изпълнението на Договора. 

(3) Ако след отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 
определени като Непреодолима сила в известието по чл. 32, ал, 1, СТРАНАТА, която е 
поискала спирането на изпълнението на Договора не възобнови изпълнението, другата 
СТРАНА изпраща писмено искане за възобновяване на изпълнението, като определя и срок 
за това, който не може да е по-кратък от 3 (три) дни. 

(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, СТРАНАТА не 
възобнови изпълнението на Договора, изправната СТРАНА има право да прекрати Договора 
и да получи неустойката за неизпълнение на Договора. 

(5) В случай, че Непреодолимата сила продължи повече от три месеца, СТРАНИТЕ 
могат да се споразумеят за промяна на Договора при спазване на изискванията на ЗОП за 
непредвидени обстоятелства. 
Чл.35 (1) Срокът за изпълнение на възложеното с Договора се удължава с времето, през 
което изпълнението е било невъзможно поради Непреодолима сила, за наличието на която 
другата СТРАНА е била надлежно уведомена при условията на Договора и е приела 
съществуването й, на база на представените документи и доказателства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум 
срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят 
това. 

(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на спирането на изпълнението на 
възложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за възобновяване на 
изпълнението. 
Чл.36 Временното спиране или прекратяването на финансирането на проекта по 
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." не може да счита за Непреодолима сила, 
когато е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже плащане или да 
откаже обезщетение за забавяне на плащане поради забавяне на плащания по Оперативна 
програма "Околна среда 2007-2013 г.", освен когато такова забавяне е поради грешки или 
пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.37 В случай на промени в приложимото законодателство, или индивидуални 
актове на държавен орган във връзка с изпълнението на проекта, които са еквивалентни по 
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последствията си на действието на Непреодолима сила по отношение на страните по този 
Договор, или водят до необходимост от промяна на Договора за постигане на очаквания 
краен резултат, страните могат да се споразумеят за промяна на договора при прилагане на 
предвидената процедура по реда на ЗОП. 

X. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.38 (1) Извън случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима сила, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по Договора, тогава, когато поради настъпили 
основателни причини за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го уведоми да спре изпълнението 
на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и 
периода, за който се спира дейността. 

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат, 
освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на СТРАНИТЕ се 
възобновяват незабавно след отпадане на спирането. 

(3) Срокът за изпълнение на Договора се удължава с периода на спирането. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да претендира за компенсация за допълнителните си 

разходи, свързани с поддържане на гаранцията за добро изпълнение, само в случай, че бъде 
надвишен общият индикативен срок за изпълнение на Договора пе по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Това ще важи и в случай на забавено одобряване на Окончателния отчет за 
изпълнението на поръчката. 

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.39 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е съгласно Указанията за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение ще 
бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респ. ще бъде върната банковата гаранция за 
изпълнение, след възстановяване на всички разходи, направени от Възложителя по 
настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, съгласно договора за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", а при неточно, 
непълно, забавено или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение - гаранцията 
не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и 
дължимите по договора неустойки. 

(2) В случай, че гаранцията за изпълнение е във вид на банкова гаранция, тя трябва да 
се поддържа валидна до настъпване на предвидените в настоящия договор условия за 
освобождаването й. 

(3) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение се удължава по искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок до одобряване на окончателния отчет по проекта от УО на ОП 
"Околна среда 2007-2013 г". 

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор хмежду страните, който е внесен за решаване от 
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компетентен съд - до решаване на спора. Същата се освобождава след решаване на спора, ако 
решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго 
основание да я задържи. 

(5) След окончателното и цялостно приемане на изпълнението, предмет на този 
договор без забележки и при условията на възстановени разходи, съгласно договор за 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", 
гаранцията /парична или банкова/ се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XII. П РЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.40 (1) Нас гоящият Договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане 
на договорената работа, съгласно изискванията на настоящия Договор. 

(2) Пие гоящият Договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, 
изразено писмено. 

(3) Нгстоящият Договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 
невъзможност rs. изпълнение, респективно заплащане на възложеното с настоящия Договор в 
случай, като тона следва да се докаже от СТРАНАТА, която твърди, че такава невъзможност 
е налице. 

(4) При виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено, непълно, неточно 
изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи 
писмено предупреждение към последния, в което ще посочи и разумен срок за привеждане на 
изпълнението в съответствие с условията на Договора. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
изпълни или изпълни частично това разпореждане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати 
Договора, като отправи 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съотвестващо 
на услугите, предоставени от последния, които са били полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и 
без да дължи неустойки, ако по време на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 
независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в обхвата на услугите по 
Договора. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без 
предизвестие и без да дължи неустойки в случай, че срокът на валидност на представената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛ;! застраховка за професионална отговорност в проектирането по чл. 29 ал.1 
от Договора съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ изтече по време на изпълнението на Договора и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пс представи доказателства за подновяване на полиците към момента на 
изтичането на срока па тази застраховка. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и 
без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, в резулчат на която е сключен Договора, или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или 
негови отговорни служители бъдат признати за виновни от компетентен съд по обвинение в 
корупция при сключване или изпълнение на Договора. 

Този документ е създаден е рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2 0 м / - 2 0 1 3 г." съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при H H K i L K K H обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Стр. 20 от 22 



ПРОЦЕДУРА 
НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 
АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 - СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ" 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати Договора, ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, и да задържи гаранцията за изпълнение. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
осигури достъп до документацията във връзка с изпълнението на настоящия договор на 
лицата, които извършват проверките на място два последоватилни пъти. 

(10) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на Договора поради 
неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отказал от 
авторското си право върху изработения от него инвестиционен проект в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи упражняването на авторския 
надзор по време на строителството на трето лице, без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.41 Настоящият договор не обвързва Договарящия орган по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.", съ-финансираиа от Европейския фонд за регионално развитие и 
Кохезионния фонд и/или Европейската комисия. 
Чл.42 СТРАНИТЕ по настоящия Договор нямат право да го изменят и допълват, 
освен по изключение, при наличие на хипотезите, предвидени в ЗОП. 
Чл .43 За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
Чл.44 В случай на противоречие между отделни клаузи в Договора и приложенията 
към него документите се тълкуват и прилагат в следния приоритетен ред: 

1. Договор; 
2. Покана за участие в процедурата на договаряне без обявление за възлагане 

на обществената поръчка; 
3. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.45 СТРАНИТЕ по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на Договора или свързани с него, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 
Чл .46 (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 
настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица. 

(2) За дата на съобщението/известието се смята: 
1. датата на предаването - при предаване иа ръка; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
3. датата на изпращането - при изпращане по факс или телекс; 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г." съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Стр. 21 от 22 



ПРОЦЕДУРА 
НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 
АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ .ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
МРЕЖИ II СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № S - СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ" 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

4. датата на изпращане при наличие на електронно потвърждение за 
получаване на изпратено по електронен път известие - при изпращане по 
електронен път. 

Чл.47 Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително 
за кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи. 
Чл.48 В срок до 10 (десет) дни след влизане в сила на договора СТРАНИТЕ 
уведомяват писмено другата СТРАНА за своите оторизирани представители, техните 
правомощия и данни за контакт. 

Този Договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и 
съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него: 

1. Техническо предложение по образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. Покана за участие в процедурата на договаряне без обявление за възлагане на 

обществената поръчка; 
3. Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 
4. Документ за внесена гаранция за изпълнение; 
5. Документи, удостоверяващи наличието на застраховка за професионална отговорност в 

проектирането съгласну» 7l^ajjJ-oT ЗУТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ? 
ИНЖ.ДАНИЕЛ П А Н ш ! 
Кмет на Община Великд^^^во 

Даниела Данчеви & 
Началник отдел „-Бюджет" 

Съгласуван с: 

Десислава Йонкова 
Директор на дирекция „Правна" 

Зорница Кънчева 
Началник на отдел ОС и^РтЖГводител на проекта 

Димитрина Йорданова-Чзлагоева" 
Юрист на проекта У 

Ана Тодорова !, 
Финансист на проекта „ , , „„„ ~, „„„„ 

Ц Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г." съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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О б р а з е ц № 7 

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

От „Екологични технологии и системи" ООД 
(наименование на участника) 

и подписано от Божии Илиев Бонев, ЕГН:' 
(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на Управител. 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА 
ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА -
ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА 
ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНИ ЛИНИИ 2 0 KV 
И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 - СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО 
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА 
С. ШЕРЕМЕТЯ" при условията, обявени в поканата за участие и приети от нас; 

2. Заявяваме, че ако бъдем избрани, до подписване на договора, настоящата оферта ще 
представлява споразумение между нас и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще бъде безусловно 
гарантирано от нашата гаранция за участие. 

3 . Приемаме да се считаме обвързани от предложенията, направени с офертата, до 
изтичане на 1 8 0 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване 
на офертата. 

4 . Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
"изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата за участие и 
проекта на договор. 

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с направените от нас предложения. Срокът за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка е до издаване на Разрешение за ползване на обекта. Срокът започва да 
тече от датата на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво за обекта (образец 2а от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството), •] 

Съобразно срока за изпълнение на Договора за строителство на обекта индикативният 
срок за изпълнение на настоящата поръчка е 4 , 3 месеца. 

6. Ще предприема всички необходими мерки за изпълнение на авторския надзор от! 
авторите на проектите. 

В случай на обективна невъзможност на автор-проектант да упражнява авторски 
надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, ще осигуря със 
съгласието на автора, друго лице да изпълнява същата функция със същата или еквивалентна 
квалификация, образование и правоспособност и ще представя писмени доказателства? щ/ед/ 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 
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възложителя за полученото съгласие или писмени доказателства за предоставяне на 
авторските права, в полза на управляваното от мен дружество. 

Задължавам се при възникване на обективна невъзможност на автор-проектант за 
упражняване авторски надзор или на други обстоятелства със същите последици да уведомя 
възложителя в срок от три работни дни от узнаване на обстоятелството и да предприема 
необходимите мерки за осигуряване на непрекъснатост и законосъобразност на авторския 
надзор. 

Дата:12.09.2014г. [ f » i g » | i 
(подпис и печат) 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 



1/3 

Образец № 8 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

За обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО 
ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, 
ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ 
ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 
- СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА 
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ" 

От: „Екологични технологии и системи" ООД 

(наименование на участника) 

с адрес: град Пловдив, улица: "Васил Левски" № 56, пощенски код: 4000 

тел.: 032 / 906 060, факс: 032 / 906 061, e-mail: b.bonev@ecoteh.org, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 

Регистрация по ЗДДС* Е 

Разплащателна сметка: 
ШAN сметка BG58 PRC 

BIC код на банката ] 

Банка: ПРОКРЕДИТ БАНК АД 

Град/клон/офис: Пловдив 

Адрес на банката: Пловдив 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ 
НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, 
ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ 
ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 
- СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА 
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ". 

mailto:b.bonev@ecoteh.org
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с техническите 
изисквания към изпълнението на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним 
поръчката в срок. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта са включени всички 
необходими разходи и печалба за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, вкл.: 
допълнителните разходи, транспорт, работната ръка, извънреден труд и всички други 
присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе. 

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се 
взема предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична грешка при 
пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни изчисления и 
определя аритметично вярната сума. 

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

Предлаганото от нас възнаграждение е както следва: 

Обща стойност на договора за целия период на изпълнението на обществената 
поръчка: 91 700,00 лева /деветдесет и една хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, а с ДДС 
110 040,00 лева /сто и десет хяляди и четиридесет лева/. 

Предлаганото от нас авансово възнаграждение е както следва: 

Авансово плащане в размер на 30% /тридесет процента/ от обща стойност на 
договора за целия период на изпълнението на обществената поръчка, а именно: 27 510,00 лева 
/двадесет и седем хиляди петстотин и десет лева/ без ДДС, а с ДДС 33 012,00 лева /тридесет и три 
хиляди и дванадесет лева/. 

*3абележка; Участникът предлага стойност на авторския надзор в лева в рамките на 
посочената в поканата прогнозна стойност на поръчката. Оферти с ценови предложения, 
които надхвърлят определената прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат 
отстранявани от участие. 

Възнаграждението за извършване на авторски надзор се изчислява на база вложеното 
време по часове за всеки участвал проектант, при разценка: 

За лице Божин Бонев, за извършването на авторски надзор възнаграждение от 317,00 лева 
(двеста и петдесет) лева/час без ДДС. 
За лице Георги Илиев, за извършването на авторски надзор възнаграждение от 317,00 лева 
(двеста и петдесет) лева/час без ДДС. 
За лице Николай Николов, за извършването на авторски надзор възнаграждение от 317,00 
лева (двеста и петдесет) лева/час без ДДС. 
За лице Йордан Гайдаров, за извършването на авторски надзор възнаграждение от 317,00 
лева (двеста и петдесет) лева/час без ДДС. 
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*3абележка: Участникът попълва индивидуалното възнаграждение на всяко лице, вписано в 
списъка по Образец № 4. 

Начин на ценообразуване. Стойността на услугата е формирана без ДДС и в нея са 
включени всички необходими разходи за изпълнението на обекта, вкл.: допълнителните 
разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд, разходи съобразно избраната 
технология и методология на работа. 

За извършените плащания ще издаваме надлежно оформени фактури. В описателната 
част на фактурите ще се посочват наименованието на Оперативната програма, номера на 
Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на Договора за 
обществена поръчка, по който се извършва плащането. 

Вложеното време ще се доказва и отчита, при условията на проекта на договор. 

Дата 12.09.2014г. /Подпис и печат:... ЯЙЕП 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 



Европейски съюз 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА.. 
,ОКОЛНА А 2007-2013 г." 

">i uy. ,1,- , ... «решения Ia-3 

ДО: 
БОЖИН ИЛИЕВ БОНЕВ 
УПРАВИТЕЛ НА 
„ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ" ООД 
ГР. ПЛОВДИВ 4003 
БУЛ. „В. ЛЕВСКИ" № 56 

ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т.З ОТ ЗОП 

Уважаеми г-н Управител, 

От името на Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО с адрес град Велико Търново, пл. "Майка 
България" № 2 , с БУЛСТАТ 0 0 0 1 3 3 6 3 4 - Възложител на настоящата обществена поръчка, на 
основание чл. 9 2 от ЗОП и във връзка с Договор за възлагане изпълнението на услуга „Проучване 
и изработване на инвестиционни проекти във фаза Работен проект за елементите на довеждащата 
и отвеждащата техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за 
дъждовни води, външно електрозахранване - кабелни линии 2 0 KV И пътна връзка - външни 
връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 - съседни терени на 
съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя за 
изграждане на „Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране 
преди окончателно обезвреждане чрез депониране" от 0 5 . 0 9 . 2 0 1 2 г. и Решение № РД 24-
52/22.08.2014 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка на основание чл. 9 0 , ал. 3 , т. 1 от ЗОП с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 
АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И 
ОТВЕЖДАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ 
ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНИ ЛИНИИ 2 0 KV И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ 
ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 - СЪСЕДНИ 
ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ", Ви отправям настоящата покана за участие в 
процедура на договаряне без обявление. Моля в срок 5 (пет) календарни дни от получаване на 
поканата да подадете Вашата оферта за изпълнение на обществената поръчка. Срокът започва да 
тече от деня следващ получаването на поканата и изтича на петия календарен ден в 1 7 , 0 0 часа. 
Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. 

Национална Проектът се финансира от Европейския фонд за 
Стратегическа регионално развитие и от Държавния бюджет на 

Референтна рамка Република България чрез Оперативна програма 
2007-2013 "Околна среда 2007-2013 г." 

http://ope.moew.government.bg/. 

http://ope.moew.government.bg/
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Договарянето ще се проведе на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване 
на оферта от 1 1 : 0 0 часа в сградата на Община Велико Търново, град Велико Търново, пл. "Майка 
България" № 2 . 

Съгласно чл. 1 6 2 , ал. 2 от ЗУТ авторският надзор по всички части е задължителен за 
строежа предвид категорията на строежа съгласно чл. 1 3 7 , ал. 1 от ЗУТ. Съгласно чл. 1 6 2 , ал. 3 от 
ЗУТ предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на 
изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за 
останалите участници в строителството. Изработеният инвестиционен проект за обект 
„Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - подобекти довеждащ водопровод, 
отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - кабелни линии 2 0 KV И пътна 
връзка - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 - съседни 
терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 
Шереметя" се явява обект на авторско право съгласно чл. 3 , ал. 1, т. 8 от Закона за авторското 
право и сродните му права (ЗАПСП). Въз основа на изложеното възлагането на обществената 
поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторското право на проектанта 
„ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ" ООД, което налага възлагането на обществената 
поръчка по реда на чл. 9 0 , ал. 1, т. 3 от ЗОП чрез процедура на договаряне без обявление. 

Моля да подготвите и представите Вашата оферта като Участник в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и Проектант на по-горе посочения обект в 
съответствие със следните условия, изисквания и указания: 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново " за осъществяване с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма ,, Околна среда 2007-2013 г. " съ-финансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна 
програма „ Околна среда 2007-2013 г. " 

1. Предмет и обхват на поръчката 

1.1 Предмет на поръчката 

"Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Довеждащата и 
отвеждащата техническа инфраструктура - подобекти довеждащ водопровод, отвеждащ 
колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - кабелни линии 2 0 KV И пътна 
връзка - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 -
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съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в 
землището на с. Шереметя". 

1.2 К о л и ч е с т в о и / и л и обем 

> Упражняване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект по време 
на строителството на обект "Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура 
- подобекти довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно 
електрозахранване - кабелни линии 2 0 KV И пътна връзка - външни връзки до 
съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 - съседни терени на 
съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 
Шереметя" до издаване на Разрешение за ползване на обекта (строежа) съгласно чл. 
1 6 2 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с одобрения инвестиционен проект и 
изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му; 

> Посещения на обекта (строежа) за упражняване на авторския надзор; 

> Даване на предписания съобразно действащото законодателство при възникване на 
обективни обстоятелства, налагащи изменения в одобрения инвестиционен проект; 

> Участие при съставянето и подписване на съставените изискуеми актове и протоколи 
по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 3 1 . 0 7 . 2 0 0 3 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството; 

> Извършване на експертни дейности и консултации във връзка с одобрения 
инвестиционен проект за обекта при поискване от Възложителя; 

> Съдействие при изготвянето на екзекутивната документация от Строителя и заверка 
на същата. 

> Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна 
уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2 0 0 7 - 2 0 1 3 г.". 

Авторският надзор на обекта ще бъде упражняван в следните случаи: 

г- Когато Възложителят поиска писмено това от Изпълнителя; 

г- Когато Изпълнителят обосновано заяви, че е необходимо и съгласува това с 
Възложителя; 

> Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително в 
съответствие със нормативната уредба. 

2. П р о г н о з н а с т о й н о с т 

Общата прогнозна стойност на поръчката възлиза на 9 4 0 0 0 , 0 0 (деветдесет и четири 
хиляди лева) без ДДС. 
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3. Обособени п о з и ц и и 

В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. 

4. В ъ з м о ж н о с т за п р е д с т а в я н е на в а р и а н т и 

Не се допускат варианти в офертите. 

5. М я с т о за и з п ъ л н е н и е на п о р ъ ч к а т а 

Местата за изпъление на поръчката са трасетата и площадките на външните връзки на 
Площадка № 5 до съществуващите мрежи и съоръжения - елементи на техническата 
инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно 
електрозахранване - кабелни линии 20 KV И пътна връзка, разположени в землищата на 
общини Велико Търново и Лясковец. 

В административната сграда на Община Велико Търново ще се осъществяват работни 
срещи с Екипа за управление на проекта и представители на ОУ на ОП "Околна среда 
2007 - 2013 г.", доколкото са необходими за изпълнение на задачите. 

6. С р о к за и з п ъ л н е н и е на п о р ъ ч к а т а 

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до издаване на Разрешение за 
ползване на обекта. Срокът започва да тече от датата на Протокола за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта (образец 2а от 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

Съобразно срока за изпълнение на Договора за строителство на обекта индикативният 
срок за изпълнение на настоящата поръчка е 4,3 месеца. 

7. Схема на п л а щ а н е 

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената 
поръчка са определени в Проекта на договора (Образец № 9). 

Цената по договора е дължима като хонорар, който се изчислява на база действително 
вложено време по часове и часовата разценка, в съответствие с Методика за определяне на 
размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране - КИИП - 2008 год. 

Заплащането на цената по договора ще се извърши по следната схема на плащане: 

> Междинни плащания на месечна база за срока на изпълнение на договора, формирани 
както следва: 

За установяване на действително вложеното време проектантът, упражняващ авторски 
надзор по съответната част - физическо лице, имащо право да извършва авторски 
надзор по съответната част, съгласно Договора за възлагане на настоящата поръчка, 
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при всяко посещение на обекта изготвя протокол, в който задължително отразява 
действителното вложено време по часове. Протоколът се изготвя в три екземпляра и 
задължително се подписва от Проектанта, (респективно физическото лице, 
извършващо авторския надзор), Възложителя и Инженера на обекта по смисъла на 
Договорните условия условия на ФИДИК (Строителния надзор). 

Сумата за плащане (хонорарът) за всеки месец от изпълнението на договора се 
установява с представена от Проектанта хонорар-сметка, съставена на база 
подписаните протоколи за действителното вложено време за съответния месец и 
придружена от тези протоколи. Общата сума за плащане по всички хонорар - сметки 
не може да надхвърли цената по договора за възлагане на настоящата поръчка. 

Плащането на хонорара за съответния месец се извършва след приключване на 
съответния месец от работа по договора за авторския надзор, в срок от 15 (петнадесет) 
работни дни след представяне на надлежно оформена фактура и изготвената хонорар -
сметка за месеца, придружена от подписаните протоколи за действителното вложено 
време за съответния месец. 

От всяко междинно плащане се задържа сума в размер на 10 % (десет процента) от 
стойността на съответното плащане. От междинните плащания могат да се приспадат 
суми за начислени неустойки, в случай че има такива. 

> Окончателно плащане в размер на сумата от задържаните суми от междинните 
плащания, платимо в срок от 15 (петнадесет) работни дни след издаване на 
Разрешение за ползване на обекта и представяне на надлежно оформена фактура. От 
окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има 
такива. 

> Ако разходите, направени от Възложителя във връзка с изпълнението на настоящата 
поръчка, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени 
съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на Проектанта, 
Проектантът дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя, за 
които е отказано възстановяване. В този случай Проектантът е длъжен да възстанови 
получените суми от Възложителя, заедно с дължимата лихва от датата на 
извършването им, в срок, писмено определен от Възложителя. При невъзстановяване в 
срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на 
извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви 
суми, дължими по Договора между Проектанта и Възложителя. В случай, че това е 
неприложимо, Възложителят има право да упражни правата си по предвидения в 
Закона ред. 

II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен: 
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1. да изпълни възложеното му качествено, точно и пълно при условията и 
сроковете на договора за обществена поръчка, като се съобразява с указанията на 
Възложителя и на другите компетентни органи, освен когато са в противоречие с 
нормите и правилата или условията на договора; 
2. да участва чрез съответните проектанти - физически лица, имащи право да 
извършват авторски надзор по съответните части на проекта, в съставянето на 
изискуемите с нормативната уредба актове и протоколи по време на строителството и 
ако установи точното изпълнение на проекта, да ги подписва своевременно. 
3. да извършва регулярни посещения на обекта съгласно условията на договора за 
обществена поръчка. 
4. да контролира в процеса на строителство точното спазване на изработения от 
него инвестиционен проект при посещенията на обекта; 
5. да вписва в заповедната книга на строежа своите предписания, свързани с 
авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен 
проект; 
6. при възникване на проблеми в изпълнението на строежа, изискващи решение на 
Изпълнителя, да дава необходимото решение без забава, в най-кратките възможни 
срокове; 
7. при констатиране на отклонения от изработения от него проект в изпълнението 
на строежа, да дава незабавно разпореждания и указания относно допуснатото 
отклонение; 
8. при контатиране на отклонения от изработения от него проект, допуснати от 
трети лица в изпълнението на строежа, да информира незабавно Възложителя в 
писмена форма, като изложи обективно всички факти и обстоятелства относно 
допуснатото отклонение и възможните последици от отклонението за Възложителя; 
9. при представяне на мотивирано предложение за промяна в одобрения 
инвестиционен проект от друг участник в строителството, да се произнася 
своевременно за възможността за тази промяна съобразно действащата нормативна 
уредба и за нейната целесъобразност, и при наличие на обективни предпоставки и 
обстоятелства, да отразява/разрешаватази промяна по предвидения в закона ред; 
10. по отношение на одобрения инвестиционен проект, изработен от него, да 
консултира на експертно ниво Възложителя за евентуални промени и последиците от 
тях; 
11. да съдейства в процеса на изготвяне на екзекутивната документация от 
Строителя, да контролира тази документация като пълнота и точност и да я завери, в 
случай, че отговаря на нормативните изисквания. 
12. да информира своевременно Възложителя за всички обстоятелства, 
възпрепятстващи изпълнението на договора за обществена поръчка, като може да иска 
от Възложителя указания за отстраняването им; 
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13. да информира Възложителя незабавно за всички обстоятелства, които според 
него създават или могат да създадат проблеми при качественото и срочното 
изпълнение на поръчката и проекта като цяло, като предлага и решения за 
предотвратяване възникването на проблемите или минимизиране на техния ефект; 
14. да информира своевременно Възложителя за настъпили обстоятелства, които го 
поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на 
действия по прекратяване на договора. В този случай Изпълнителят е длъжен да 
предложи на Възложителя друго лице, което да изпълни настоящата поръчка; 
15. да отстранява констатираните от Възложителя пропуски и/или недостатъци в 
изпълнението на задълженията си съгласно договора за общетвена поръчка за своя 
сметка; 
16. да осигури всички необходими условия изпълнението да бъде извършено от 
проектантите - физически лица, имащи право да извършват авторски надзор по 
съответните части на проекта; 
17. да издава фактури на Възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма 
и съдържание и посочва във фактурите, издадени във връзка с разходи по проекта, 
наименованието на Оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна 
финансова помощ, както и номера и датата на Договора за обществената поръчка, по 
който се извършва плащане и да прилага към тях документите, удостоверяващи начина 
на образуване на общата стойност на разхода, за който се издава всяка отделна 
фактура съгласно условията на договора за обществена поръчка; 
18. да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на проектантите -
физически лица от екипа си; 
19. да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно, съобразно 
принципите на професионалната етика и добрите практики в съответната област; 
20. да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с изпълнението на 
задълженията по договора за обществена поръчка; 
21. да осигурява достъп и оказва съдействие на Възложителя, Управляващия орган 
на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.", Междинното звено, 
Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други 
контролни органи, при документални проверки и проверки на място на предоставените 
услуги по настоящия Договор, в т.ч. да определи един или няколко служители с 
подходяща квалификация и опит, които да присъстват при извършването на 
проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица; да осигури достъп до 
цялата документация свързана с изпълнението на настоящия договор; 
22. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките 
на място и документалните проверки на неговата дейност, извършени от Възложителя, 
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", 
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Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски 
одитиращи органи и други контролни органи; 
23. да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г." и Договора за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекта; 
24. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, 
определени в указанията на договарящия орган, в съответствие с насоките за 
информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г." на Управляващия орган на ОПОС. 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 

1. Общи и з и с к в а н и я к ъ м у ч а с т н и к а в п р о ц е д у р а т а 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без обявление може 
да участва лицето, до което се изпраща покана, и отговаря на изискванията на 
Възложителя, посочени в настоящата покана. 

Участникът се представлява от законните си представители или от лице, изрично 
упълномощено да представлява Участника в настоящата процедура. Овластяването се 
извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в 
оригинал към офертата. 

2. А д м и н и с т р а т и в н и и з и с к в а н и я к ъ м У ч а с т н и к а в п р о ц е д у р а т а с ъ г л а с н о 
ч л . 47 от З О П 

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на 
следните административни изисквания, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
а именно: 

Съгласно чл. 47. ал.1 от Закона за обществените поръчки в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани Участника, ако: 

(а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

> престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

> подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

г- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

> престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 

> престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

(б) е обявен в несъстоятелност; 
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(в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 

(г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 
задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

Съгласно чл. 47, ал.5 от Закона за обществените поръчки не могат да участват в процедура 
за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници: 

д) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

е) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

Чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 

Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 
20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва 
трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските 
дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на 
правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, 
регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава 
дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива 
търговски дружества или кооперации. 
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1. 
Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на 
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за 
обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 
държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да 
участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 
институцията, в която е заемало длъжността. 
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 
Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по 
ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление 
или контрол след освобождаването му от длъжност. 

При подаване на офертата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по по т. 2 
с декларация, подписана от лицата, които представляват участника (Образец № 3). 
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При подписване на договора за обществена поръчка Участникът е длъжен да представи 
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по т. 2, букви (а), (б), (в) и (г). 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията по т. 2 на раздел III. 

3. Изисквания за технически възможности и квалификация на Участника 

3.1 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация 

Участникът следва да разполага с екип от проектанти - физически лица с проектанска 
правоспособност, имащи право да упражняват авторски надзор по съответната част на 
проекта, за упражняване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект за 
обекта в обхвата на поръчката. 

Участникът трябва да разполага с проектантите, изготвили съответните проекти по части 
или да представи писмени доказателства, че е получил съгласието или авторските права от 
съответните проектанти за осъществяване на авторски надзор. 

Участникът може да включи в екипа си и други лица, които по негова преценка ще му 
бъдат необходими за изпълнението на поръчката. 

3.2 Изискуеми документи и информация 

За доказване на съответствие с изискванията за техническите възможности и 
квалификация Участникът следва да приложи към офертата си: 

Списък на проектантите - физически лица - членове на екипа, които ще упражняват 
авторски надзор (Образец № 4). 

Списъкът трябва да съдържа информация за трите имена, образование и професионална 
квалификация, и част на проекта, по която съответният член на екипа ще упражнява 
авторски надзор, за всеки член на екипа. 

4. Срок на валидност на офертата 

Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от 
крайната дата за подаване на офертата съгласно настоящата покана. 

Възложителят, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП, може да покани Участникът да удължи 
срока на валидност на офертата си, когато той е изтекъл. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност от изискания в 
т. 4 и който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на 
офертата си. 
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IV. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 

5. Подготовка на офертата 

Участникът трябва да се запознае с всички указания, изисквания и условия за участие, 
дадени в настоящата покана и да се придържа към тях при изготвяне на офертата. 

Представянето на оферта задължава Участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази покана, при спазване на Закона за обществените поръчки. 

Участникът трябва да се запознае с условията на настоящата обществена поръчка и да 
оцени на своя отговорност, за своя сметка и на свой риск всички необходими фактори за 
подготовката на неговата оферта и подписването на договора. Отговорността за 
правилното разучаване на поканата за участие се носи единствено от Участника. 

6. Съдържание на офертата 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. При 
приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и 
връща незабавно на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок 
за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в 
регистъра, посочен по-горе. 

При изпращане по пощата с препоръчано писмо, участникът трябва да се съобрази с 
последния срок за получаване на офертата /датата и часа/. Писма с оферти, получени 
след този срок, няма да бъдат разглеждани. 

Всички документи се представят в оригинал или заверено копие и се номерират в горния 
десен ъгъл, като поредността на документите е съгласно приложения списък. Там, където 
не се прилагат оригинални документи се изписва „Вярно с оригинала" и съответно се 
подписва и подпечатва. Всички документи по настоящата процедура следва да бъдат 
подписани от лицето, представляващо участника. Документите и данните в офертата се 
подписват само от лица с представителни функции, посочени в удостоверението за 
актуално състояние/търговския регистър или упълномощени за това лица. Във втория 
случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 
такива функции. Винаги, в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква изрично 
оригинал на документ, участникът може да представи копие на същия, заверен от лицето с 
представителна власт и подпечатано с печата на участника. По съдържащите се в 
офертата страници не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции. 
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Общият плик съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както 
следва: 

6.1 Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят следните документи: 

(а) Образец № 1 на списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника (съдържанието му се определя според документите, които 
участникът е приложил в офертата си); 

(б) Образец № 2 на представяне на участника съгласно чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП; 

(в) Образец № 3 на декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.9 от ЗОП; 

(г) Оригинал на бакова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под 
формата на парична сума. 

Гаранцията за участие е 900,00 (деветстотин) лева, внесени по сметката на Община 
Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 
24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. Гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 
изпълнение. 

Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под 
формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 

При представяне на гаранция за участие в парична форма, участникът посочва данни за 
връщане на гаранцията за участие. При представяне на платежното нареждане или в 
банковата гаранция изрично, задължително трябва да бъде посочено: „Гаранция за 
участие и номера на решението за откриване на процедурата". 

Гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена като банкова гаранция -
безусловна и неотменима, като срокът на валидност на банковата гаранция за участие 
трябва да бъде не по-малък от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, а срокът на 
банковата гаранция за изпълнение задължително е с два месеца по-дълъг от крайния срок 
за изпълнение на поръчката. В случай на представена от участник, избран за изпълнител 
банкова гаранция за участие, същата се връща след сключване на договора. Избраният за 
изпълнител участник представя парична сума или банкова гаранция за изпълнение преди 
сключването на договора. 

/Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили 
гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка. / 

(д) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: 

> (Образец № 4) на списък на проектантите - физически лица - членове на екипа, 
които ще упражняват авторски надзор. 
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(е) Образец № 5 на декларация на основание чл. 56, ал. 1 , т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 
8, т. 2 от ЗОП; 

(ж) Образец № 6 на декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

(з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в 
процедурата от управляващия и представляващия Участника (изисква се когато избраното 
лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски 
пълномощник, който да може да задължава Участника съгласно документите за търговска 
регистрация) - оригинал. 

Пълномощното за нуждите на процедурата трябва изрично да включва право на 
пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни 
и подпише документите. 

Ако Участник декларира в съответните декларации или посочи в други документи 
неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, 
оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата на договаряне, 
този Участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 

6.2 Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя: 

> Образец № 7 на техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 
срок за изпълнение. 

6.3 Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", в който се поставя Образец № 8 на предлагана 
цена. 

Плик № 3 „Предлагана цена", трябва да има съдържание, съгласно образец № 8. Други 
документи и информация, изискана от възложителя се поставя в пликове: Плик № 1 с 
надпис „Документи за подбор" и плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката". 

Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика 
"Предлагана цена" информация относно предлаганото възнаграждение, ще бъда отстранен 
от участие в процедурата. 

Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при условия, предвидени в 
поканата и при условията на проекта на договор. 

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. 
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична грешка при 
пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни изчисления и 
определя аритметично вярната сума. 
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Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
пл. "Майка България" № 2 
5000 гр. Велико Търново 
Република България 

ОФЕРТА 
За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект 
„Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - подобекти 
довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно 
електрозахранване - кабелни линии 2 0 KV И пътна връзка - външни 
връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 -
съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико 
Търново в землището на с. Шереметя" 

> Участник: (името на Участника); 

> Адрес за кореспонденция на Участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail. 
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Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 

Участниците предлагат стойност на авторския надзор в лева в рамките на посочената в 
поканата стойност на поръчката. Оферти с ценови предложения, които надхвърлят 
определената прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат отстранявани от участие. 

В предложената стойност следва да бъдат включени всички необходими разходи на 
участника за изпълнението на услугата, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, 
работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други 
неупоменати по-горе. Единствено участникът ще бъде отговорен за евентуални допуснати 
грешки и/или пропуски в изчисленията. 

Начин на ценообразуване. Представя се информация за почасовото заплащане на всеки от 
проектантите. 

7. Критерий за оценка на офертите - „най-ниска цена" . 

8. Запечатване на офертата 

Офертата, подредена и систематизирана в съответствие с посочените до тук изисквания, 
следва да бъде запечатана в един общ непрозрачен плик (опаковка), върху който се 
изписват: 

> Следния текст: 
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9. Подаване и приемане на офертата 

Участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка подава офертата си 
лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка на адрес Община Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, гр. Велико 
Търново 5000, Общински център за услуги и информация на гражданите, всеки работен 
ден от 8,30 до 17,00 часа до изтичане на крайния срок, съгласно поканата. 

Участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя. 

Възложителят не носи отговорност за офертата, в случай, че се използва друг начин за 
представяне, различен от посочения. 

При приемане на офертата върху плика (опаковката) се отбелязва входящ номер, дата и 
час на получаването на офертата и посочените данни се записват във входящ регистър на 
Община Велико Търново. 

За подаването на офертата на Участника се издава документ с входящия номер. 

1 0 . Провеждане на процедурата 

За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36 от 
ЗОП. 

Комисията провежда договарянето с Участника за определяне условията на договора 
съгласно изискванията на Възложителя, посочени в настоящата покана. Резултатите от 
преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от Комисията и от Участника. 

След провеждане на договарянето Комисията изготвя доклад до Възложителя, в който 
отразява резултата от преговорите и предлага: 

> сключване на договор с Участника, или 

> прекратяване на процедурата. 

Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведомява Възложителя 
за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок 
от настъпването на промените. 

1 1 . Обявяване на резултатите 

В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на Комисията Възложителят 
определя изпълнител с мотивирано решение. 

В тридневен срок от вземане на решението Възложителят в един и същи ден изпраща 
решението и доклада до участника и ги публикува в профила на купувача. 

1 2 . Основание за прекратяване на процедурата 
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Възложителят на основание чл.39 ал.1 от ЗОП прекратява процедурата за възлагане на 
обществена поръчка с мотивирано решение, когато: 

(а) не е подадена оферта от Участника или Участникът не отговаря на изискванията по чл. 47 
- 53а от ЗОП; 

(б) Офертата не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; 

(в) Офертата отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, но надвишава 
финансовия ресурс, който той може да осигури; 

(г) Участникът откаже да сключи договор; 

(д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна 
в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 
поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди; 

(е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

(ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не може да се сключи 
договор за обществена поръчка. 

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на процедурата за обществена 
поръчка Възложителят в един и същи ден изпраща решението до Участника, публикува го 
в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителяния директор на 
агенцията по обществени поръчки. 

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, Възложителят може да открие 
нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, само ако 
решението за прекратяване е влязло в сила. 

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в 
сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на 
процедурата, когато възникнат обстоятелствата, описани в т.12, букви (г), (д), и (ж) от 
настоящите Указания. 

1 3 . С к л ю ч в а н е на д о г о в о р 

Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с Участника, определен 
за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

Възложителят сключва договор, който съответства на приложения към поканата проект 
(Образец № 9), допълнен с всички предложения от офертата на Участника, въз основа на 
които е определен за изпълнител. 

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 
Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
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удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1-4 от ЗОП, освен когато 
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от 
тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за изпълнител, 
който при подписване на договора: 

> не представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1-4 от ЗОП; 

> не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

> не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на 
процедурата. 

14. И з ч и с л я в а н е на с р о к о в е т е 

Сроковете, посочени в тази покана, се изчисляват, както следва: 

> когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 
период; 

> когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден и 
на този ден трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в 
края на първия работен ден, следващ почивния. 

Сроковете в поканата са посочени в календарни дни/месеци. Когато срокът е в работни 
дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 

15. Л и ц а и т е л е ф о н и за к о н т а к т : 

Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в Община Велико 
Търново, телефон: 062 619 503; 

Теодора Минкова - Началник отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново, 
телефон: 062 619 229; 

Даниела Дойнова - Старши експерт в отдел „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново, телефон: 062 619 231. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Образец № 1 на списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника (съдържанието му се определя според документите, които участникът е 
приложил в офертата си); 

Стр. 17 от 18 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, 
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 - СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ" 



ПОКАНА 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търновс 

Съгласувана с: 

Теодора Минкова 
Началник на отдел 

Зорница Кънчева: 
Началник на отдел СДС--

Изготвил: f 

Даниела Дойнова"! 
Старши експерт в отдел ОП 

Стр. 18 от 18 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДОБЕКТИ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, 
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV И ПЪТНА ВРЪЗКА - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 - СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ" 

Образец № 2 на представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП; 

Образец № 3 на декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.9 от ЗОП; 

Образец № 4 на списък на проектантите - физически лица - членове на екипа, които ще 
упражняват авторски надзор; 

Образец № 5 на декларация на основание чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с 
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 
от ЗОП; 

Образец № 6 на декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

Образец № 7 на техническо предложение, включващо и срок за изпълнение; 

Образец № 8 на предлагана цена; 

Образец № 9 проект на договор/ 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



До Директора на 
Дирекция „Бюджет и финанси" 

С Т А Н О В И Щ Е 

От Теодора Минкова Тодорова 
Началник на отдел „Обществени поръчки' 

Във връзка с проведена обществена поръчка и сключен договор е предмет: 
„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект 
„Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - подобекти довеждащ 
водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване -
кабелни линии 2 0 KV И пътна връзка - външни връзки до съществуващите мрежи 
и съоръжения на Площадка № 5 - съседни терени на съществуващо депо за 
неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя", следва 
гаранцията за участие в размер на 9 0 0 . 0 0 /деветстотин/ лева, внесена на 12.09.2014 г. 
от „Екологични технологии и системи" ООД, гр. Пловдив, да се трансформира в 
гаранция за изпълнение. 

ТЕОДОРА МИНКОВА 
Началник на отдел ОП 

06. " Л^((/> 
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Г - , ' 
I • уникален регистрационен номер 

NBG Group дата на представяне-попълва се от Банката 

Клон 
подпис на наредителя 

Платете на - име на получателя — 

^-••1/-1М М 'ГН I У'Ч-'лРУ-!-? I I | I I I I ! i I I 1 I I I 
IBAN на получателя I ' вс«ао->нкатанапо/учта \я 

r d ,-4 r--
При банка-име на банката на получателя 

-1 I I I r--L:t._L 

лмг и щ i 4 4 <~\ I Г ' Р I УЧ' \ \.:J.1VT 11гА 
Вид плащане *** 

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА 
за плащане към бюджета 

!Йидлал\па 

JB|G|N 

Сума 

Сума сдуми 

M I N I . 
Основание заплащане 

'i 'Р \-'\У'-\'л I'Т I Г Г I ... / WO. ' -• ' 
• I I I ! I ' I I I I I I 

Още пояснения 

I I I I I I I I I 
Вид* и номер на документа, по който се плаща 
VI v 

I I I I 
Период, за 
който се плаща 
Отдата(ДДММГГГГ) 

I I I 

1 I I До дата (ДДММГГГГ) 

I I 
Дата (ДДММТГГГ) надокумента 

I I I I 1 I I 

Задължено лице - наименование на юридическото или физическото лице. Попълва се, ако е различно от наредителя 

'1 ч' I т ' 1 \Ч'-; • ' 
Чуждестранно 
лице 

1 I Ч V I ' I -1 -I Ч 
БУЛСТАТ на задълженото лице 

Наредител -наименование на юридическото или физическото лице 

1-1 ' 1 ч •Гг :1 '1 ; н ' ч I Гч-I '14 ч г н ч Y I с 

ЕГН на задълженото лице | ЛНЧ на задълженото лице 

' / е - * Ч ••• (. /I 
I T I I I I I I I I I I 

IBAN на наредителя 

Ь ;Gj 'i i |U|B|B;S 1 ,1_J t_±-n_ 
Платежна система 

L i J__L_1_ L±1L.L 
Слутотел, i 

4 

± 
Такси** 

0 , 0 , 2 
Дата за изпьлне 

i i I [ 
I Касиер 

* Вид документ: 1 - декларация, 2 - ревизионен акт, 3 - наказателно постановление, 4 - авансова вноска, 5 - данъчен партйдеЛч#*»ер^!гтшот, 6 - постановление за 
принудите но събиране, 9-други. При вид на до?"-мента 2, 3 и 6 задължително се попълва номер и дата на документа. При вид на док чента 1,2, 4 и 5 
задължително се попълва период за който сс плаша. ** Такси: 002 -споделена (стандарт за местни преводи); *** Вид плащане-попълва се за сметки на 
администратори на приходи на Централния бюджет 
Съгласно чл. 4, ал. 7 ивУА =̂лла.5, т. 3 от ЗМИП, декларирам, че паричните средства, предмет на настоящата банкова операция, имат следния произход: 

..:v\»"'y- I 11 ••••• in II 

-̂̂ юсддо̂ Лд̂ Р̂ й̂ уаз̂ д̂ ия K0^jjK^ 3 3 деклариран^ на неверни обстоятелства. 
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До Кмета 
на Община 
Велико Търново 

М О Л Б А 

От. .vr?.?.^mY> .\ТГ. ГгтГ.т: 
Управите^ на. .5^тгТГ:?ГУгп?т^г^^ . 
Гр. Л 7 ? -

Във връзка с участие в обществена поръчка с предмет 

Моля гаранцията ми за участие, в размер на 

/ ;..:Т.-Т:.Т.;".Ч'. / лева, да бъде 

трансформирана в гаранция за изпълнение. 

if: 

С уважение: . . . . . . . . . _ , 
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8 

f - уникален регистрационен но лер-

NBG Group 

Клон 

дата на представяне-попьлва се от Банката 

подпис на наредителя 

Платете на - име на получателя 

У'Ч/у ! ч *Сл I г"'<г'-У.'-Г i 1 ' i 6 f УОЦ.Й 
IBAN на получателя 

i" i ч п : г I •: [У I i-_Li._i J! r t- ,F- luV 
При банка-име на банката на получателя 

й тЧ-Ч i j ЧЧ { £ ч Г-i I "ГЧ 

B1C на Ь^нкзга на получателя 

I 1 I 1 I 

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА 
за плащане към бюджета 

iBv,,-> ьа/.v.a 

IBIGIN 

Сума 

Вид плащане *** 

Сумасдуми 

_ I _ L i .1 I I I i ! 
Основание заплащане 

' l _ L 1- I V-'l I ' M 
Още пояснения 

1 I I I I I I I I I I 1 L I I I I I I J _ J _ 
Вид* и номер на документа, по който се плаща 

T i I I I I I I I I I I I 
Период, за 
който се плаща 
От дата (ДДММГГГГ)! 

Дата (ДДММГГГГ) на документа 

I I 

До дата (ДДММГГГГ) 
Задължено лице - наименование на юридическото или физическото лице. Попълва се, ако е различно от наредителя 

\ ' ( I . . . I/ U '^1 I Т"! ' 

Чуждестранно 
лице 

БУЛСТАТ на задълженото лице 

УУНч tlhl Ч •' I j I 

ЕГН на задълженото лице j ЛНЧ на задълженото лице 
• | "-1 i - Г : • I ' I 

Наредител -наименование на юридическото или физическото лице 

_!I У г Ч У Г У Г Ч I Гч L : 1 L 1 ч У У У _ i l l - y i 
IBAN на наредите »ч I 
B;G; i }U t B|BiS j j . L : ] J 
Платежна система 

" ч 
L I J-J I - M I I I Г L L 

Такси** 

Слу> ител 

0 |Q , 2 
Касиер 

Дата за изпълне[ 

* Вид документ: 1 - декларация, 2 - ревизионен акт, 3 - наказателно постановление, 4 - авансова вноска, 5 - данъчен партидЕ.'» иимир I'LTTIMOT, 6-постановление за 
принудително събиране, 9-други. При вид на документа 2, 3 и 6 задължително се попълва номер и дата на документа. При вид на документа 1,2, 4 и 5 
задължително се попълва период за който се плаща. ** Такси: 002 -споделена (стандарт за метни преводи); *** Вид плащане - попълва се за сметки на 
администратори на приходи на Централния бюджет 
Съгласно чл. 4, ал. 7 ч-МДггбу -ад. 5, т. 3 от ЗМИП, декларирам, че паричните средства, предмет на настоящата банкова операция, имат следния произход; 

"У«is" 
К^ТРЛ1|JIH -ojî ô r̂V̂  на неверни обстоятелства. 
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УДОСТОВЕРЩЩИЕ — 
за наличие или липса на задължение къ^^н^ин^ВеЙйкВ .Т^нМФГ. 

№ 1«797 / 05ЛШ1Р * " » « М * С О 
P,i\~:. • 'ЙОНЕН И Н Д Е К С И ПАТА 

Настоящето се издава на фирма О О Д м Е К О Л О Г И Ч Н Г Г Т Е Х Н О ; т Г Ж 

ЕЖ: 1 1 5 8 7 6 7 6 9 | (QS3 / (9&// J 

с адрес на регистрация гр. П л о в д и в ул. " В а с и л Л е в с к и " ~ * ™ ~ Ks " s 6 ~ * ~ 

представлявана от Б о ж и н И л и е в Б о н е в с адрес гр. Пловдив 

ул. "Васил Левски" 56 в уверение на това, че 

Н Я М А З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я З А : 

1. н я м а неразплатени наемни отношения и консумативни разходи на наематели към 
отдел "Управление на собствеността". 

2. н я м а неразплатени задължения по договори за реклама към ОП "Реклама" 

3. н я м а неразплатени задължения по такса за ползвани местостоянки на таксита.и неустойки при извършване на 
обшествен гоевоз на пътници. 

4. н я м а неразплатени задължения по издадени удостоверения, категоризации и туристически данък. 

5. н я м а неразплатени задължения по влезли в сила наказателни постановления на ЗЗП 

6. н я м а неразплатени задължения по отношение на сключени договори за наем на общ.жилища 

7. н я м а неразплатени задължения по отношение на местните данъци и такси 

8. н я м а задължения по влезли в сила съдебни решения за задължения към Община В.Търново 

9. н я м а неразплатени задължения по сключени договори с ОП "Спортни имоти и прояви". 

10. н я м а неразплатени задължения по влезли в сила наказателни постановления по Наредбата за опазване на 
околната среда на територията на Община В.Търново 

11. н я м а неразплатени задължения по влезли в сила наказателни постановления по Наредбата за 
осигурявана на пожарната безопасност и защита на населението на територията на общината 

12 н я м а Наличие или липса на наемни отношения за земеделски земи и липса на задължения по чл.34 и чл.37в от 
ЗСПЗЗ 

13. н я м а Наличие или липса на задължения по сключени договори за ползване на дървесина 

съгласно протокол № 16907/03.11.2014 
Настоящето удостоверение се издава на основание уведомление с наш вх. № 53-00-6481/03.11.2014 
по данни на Община Велико Търново, актуални към дата 03.11.2014 г. 

ДИРЕКТОР 
ДИРЕКЦИЯ "БФ": 

/Мариян МЬриновУ^ • 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 
за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново 

№ 16798 / 05 .11.2Щр 

Настоящето се издава на БОЖИН ИЛИЕВ БОНЕВ \Ш ' „ - „ . Щ 1 р ? Р ^ Ш Й 2 4 4 6 1 
I ~ щ " 

с адрес на регистрация: гр. Пловдив уд( 'Шасил JIeBCK,iT,!r56 — — — -
; —j-. ^ . Л ! _ ^ Н Д Е К С ^ т ^ 

в уверение на това, че '<///() СГI / / 1г\ г-\ ~~ 7~ 1 

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА:" ~~—- —. 
1. н я м а неразплатени наемни отношения и консумативни разходи на наематели към 

отдел "Управление на собствеността". 

2. н я м а неразплатени задължения по договори за реклама към ОП "Реклама" 

3. н я м а неразплатени задължения по такса за ползвани местостоянки на таксита.и неустойки при извършване на 
обшествен ппевоз на пътниии. 

4. н я м а неразплатени задължения по издадени удостоверения, категоризации и туристически данък. 

5. н я м а неразплатени задължения по влезли в сила наказателни постановления на ЗЗП 

6. н я м а неразплатени задължения по отношение на сключени договори за наем на общ.жилища 

7. н я м а неразплатени задължения по отношение на местните данъци и такси 

8. н я м а задължения по влезли в сила съдебни решения за задължения към Община В.Търново 

9. н я м а неразплатени задължения по сключени договори с ОП "Спортни имоти и прояви". 

10. н я м а неразплатени задължения по влезли в сила наказателни постановления по Наредбата за опазване на 
околната среда на територията на Община В.Търново 

11. н я м а неразплатени задължения по влезли в сила наказателни постановления по Наредбата за 
осигурявана на пожарната безопасност и защита на населението на територията на общината 

12. н я м а Наличие или липса на наемни отношения за земеделски земи и липса на задължения по чл.34 и чл.37в от 
зспзз 

13. н я м а Наличие или липса на задължения по сключени договори за ползване на дървесина 

съгласно протокол № 16908/03.11.2014 -
Настоящето удостоверение се издава на основание уведомление с наш вх. № 94-^ББ>570/03.11.2014 
по данни на Община Велико Търново, актуални към дата 03.11.2014 г. г. ff $f 0 х' \ % 

ДИРЕКТОР я т я 

ДИРЕКЦИЯ "БФ": 
/Мариян ^оарияш 
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т Н А Ц И О Н А Л Н А А Г Е Н Ц И Я ЗА П Р И Х О Д И Т Е 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ 

Е ИК по БУЛСТАТ 

Изх. № 160201400278452/21.10.2014г. 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
за наличието или липсата на задължения 

Настоящето се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че: 
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ /ООД/ 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 

ЕИК по БУЛСТАТ 

Адрес за 
кореспонденция 

Адрес по чл.8 от обл .Пловдив, о б щ . П л о в д и в , гр .ПЛОВДИВ, 
ДОПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ №56, 

Представлявано от 

В качеството му на 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 

Н я м а з а д ъ л ж е н и я 

Настоящото се издава по искане вх.№ 1600И0201121/21.10.2014г. , 

за да послужи пред УЧАСТИЕ В ТЪРГ - 2 БР 

Удостоверението се издава по данни на ТД ПЛОВДИВ, офис ПЛОВДИВ, 

актуални към 21.10.2014 год. 

ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ: АЛЕ КСАН Д ЪРБАЕВ 

(име, подпис/печат) 

21.10.2014 Стр. 1 от 1 
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Ill II! АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

София 1111,ул. Елисавета Багряна №20 
www. registryagency. bg 

тел.: 9486 181, факс: 9486 194 
qffice@registryagency. bg 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

изх. № 20141030100609 / 30.10.2014г. 

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на " Е К О Л О Г И Ч Н И 
ТЕХНОЛОГИИ И С И С Т Е М И " ООД, ЕИК : в част „Вписани обстоятелства" и част 
„Обявени актове" към 30.10.2014 г. липсват следните обстоятелства и актове: 

Част "Вписани обстоятелства" 

Раздел Ликвидация 

Ликвидация 

Срок на ликвидацията 

Ликвидатори 

Представител 

Продължаване на търговската дейност 

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация 

Възобновяване на ликвидацията 

Раздел Несъстоятелност 

Данни за производството по несъстоятелност 

Откриване на производство по несъстоятелност 
Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността 

Органи на длъжника 
Спиране на производството 

Възобновяване на производството 

Прекратяване на производството 
Отказ за утвърждаване на оздравителен план 

Ограничаване разпоредителната власт на длъжника 

Общ запор и възбрана 
Осребряване и разпределение 
Обявяване в несъстоятелност 

Възстановяване в права 
Възстановяване в права — отхвърляне на молбата 
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Синдици 
Надзорни органи 

(Име и фамилия) / (подлшс'~й печ1й̂  
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Поделение: Служба по регистрация - Пловдив 
11АРЕЖДЛНЕ № : 8 3 2 1 7 / 9 3 2 5 4 / 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4 г. 

Организации получател: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 
Деловодител: Живка Димова Канева 
Референция ГЮС: 062885 
Наредител: Ь( >ЖИН II. 1KBБОНЕВ 

Задължено лгп • : EKOJ! >ГИЧПИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ"ООД 
ЕИК: : 
рег.ТР IВ AN PG36CR 
Издаване на уд етовере! ле - Удостоверение 
Забележка: 4 бр. 
Вид № доку: л:т: 9/../.. з период: .. - .. 
Сума: 28 ,00 л -л. 

< 

Наредител: Подпис деловодител и печат 
/име и фамп.ч •:, подпис 

https://av.tL4'' м k.com/Or ,er/Summary.aspx?Id=83217 

https://av.tL4''
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\li 111 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20 ^ 
www.registryagency.bg \ 

тел.: 9486 181, факс: 9486194 
office@r е gistry agency, bg 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

изх. № 20141030100451 / 30.10.2014г. 

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на " Е К О Л О Г И Ч Н И 
Т Е Х Н О Л О Г И И И С И С Т Е М И " ООД, ЕИК i част „Вписани обстоятелства" и част 
„Обявени актове" към 30.10.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните 
актове: 

Част "Вписани обстоятелства" 
Раздел Обща информация 

Идентификация 

1.ЕИК7ПИК 
" Е К О Л О Г И Ч Н И ТЕХНОЛОГИИ И С И С Т Е М И " ООД 
675/2005 530 

Раздел Общ статус 

Основни обстоятелства 

2. Фирма 
3.Правна форма 

5.Седалище и 
адрес на 
управление 

б.Предмет на 
дейност 

7. Управители 

19. Съдружници 

31.Размер 

32.Внесен 
капитал 

Е К О Л О Г И Ч Н И ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ 
Дружество с ограничена отговорност 
Б Ъ Л Г А Р И Я 
гр. Пловдив 4003, Област Пловдив; 
Община Пловдив, Район р-н Северен 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ, № 56 
П Р О Е К Т И Р А Н Е НА П Р О М И Ш Л Е Н И , АДМИНИСТРАТИВНИ И 
Ж И Л И Щ Н И О Б Е К Т И , П Р О Е К Т И Р А Н Е НА ИНФРАСТРУКТУРНИ 
О Б Е К Т И , В Т.Ч. ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ 
С И С Т Е М И И С Ь О Р Ь Ж Е Н И Я , ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА 
П И Т Е Й Н И И ОТПАДНИ ВОДИ, ГАЗ ОРАЗПРЕ ДЕЛИТЕЛ Н И М Р Е Ж И 
И С Ь О Р Ь Ж Е Н И Я , К А К Т О И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, К О Я Т О НЕ Е 
ЗАБРАНЕНА И З Р И Ч Н О ОТ ЗАКОНА. 

Б О Ж И Н И Л И Е В БОНЕВ, ЕГН 
Б О Ж И Н И Л И Е В Б О Н Е В , ЕГН 
Р А Н Г Е Л ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ, ЕГН f 
З А П Р Я Н Д И М И Т Р О В ЦОНОВ, ЕГН 5 

1 12 

http://www.registryagency.bg
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Част,"Обявени актове" 
Раздел Актуален учредителен акт 
Актуален учредителен акт 

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/уст 
Описание : Актуален учредителен акт 

РаЧЬ-л Обявени актове 
ОШвени актове 

1001. Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет 
Описание : за 2008 г. 
Вид : Годишен финансов отчеТ 
Описание : 
Година : 2009 
Вид : Годишен финансов отчет 
Описание : Годишен финансов отчет 
Година : 2010 
Вид : Годишен финансов отчет 
Описание : Годишен финансов отчет 
Година : 2011 
Вид : Годишен финансов отчет 
Описание : Годишен финансов отчет 
Година : 2012 

(Име и фамилия) / (подпис и це^атро \ 
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РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО 
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 
Per. № 4 3 5 2 

ВАЖИ ЗА СРОК 
ОТ ШЕСТ 
МЕСЕЦА! 

Дата на издаване: 27.10.2014 г. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ 
ПРИ РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО, 
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО: 

БОЖИН ИЛИЕВ БОНЕВ 
ЕГН/Л НЧ: " 
РОДЕН(А): гр. Карлово общ. Карлово обл. Пловдив 
ГРАЖДАНСТВО: България 
НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Карлово общ. Карлово обл. Пловдив 

БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 6 ЕТ. 3 АП. 12 
МАЙКА: ДОНКА ИВАНОВА ТАСЕВА, 
БАЩА: ИЛИЯ БОЖИНОВ БОНЕВ, 

НЕ Е ОСЪЖДАНО 

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: сключване на договор ЗОП 

Служител Бюро "Съдимост": мж.цлрляс. 
IМ а'0̂ ^̂ Жй̂§а̂;а рутч и й с ка/ 

Стр. 1/1 
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