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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на независим 
финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” в 
рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в 
Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16RFOP001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Във връзка с получено запитване, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори:

Въпрос 1: В публикуваната документация за участие в раздел 6. „Критерии за подбор и 
документи за доказване“, т.6.3.2 сте поставили изискване:
„Участникът следва да разполага със следните основни експерти за изпълнение на поръчката“:

Експерт за проверка на физическото изпълнение на проекта“:
Строителен инженер със степен „Магистър“, със специалност „Транспортно 

строителство“, профил „Пътно строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“ 
или еквивалент, съответстващо на строителството по проекта и

- опит по специалността -  минимум 5 години.

С оглед, че след полагане на ВиК инфраструктурата, пътната настилка се възстановява, Ви 
моля да разясните:
Дали по процедурата Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил „Мрежи 
и съоръжения“ ще бъде признато за еквивалентно на специалност „Транспортно строителство“, 
профил „Пътно строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“?

Отговор: Основните видове СМР при изпълнението на проекта са пътните работи. 
обхващащи - ремонт, рехабилитация и доизграждане на уличните и тротоарни настилки на 
бул.“Н.Габровски“, ул.“Шемшевско шосе, и ул.“Козлуджа“, като част от уличната мрежа и 
техническата инфраструктура на гр.Велико Търново, за осигуряване на транспортен достъп 
до и на територията на зоната ( промишлени предприятия, фирми, складови бази, учебни 
заведения, спортни терени и др. ). Предвижда се възстановяване на асфалтовите настилки на 
улиците, направа на изравнители за оформяне на напречните и надлъжни наклони, подобряване 
на носимоспособността на проектираните улици, чрез усилване на пътната им конструкция с 
допълнителен пласт от плътен асфалтобетон с дебелина -  4 см. Предвижда се двустранен 
напречен профил е 2 %, за повърхностно отводняване на уличните платна и 1,5 % за напречен 
наклон за тротоарните настилки. Предвижда се възстановяване на тротоарните настилки и 
направа на нови в участъците в които не са изграждани. В проекта се предвижда направа при 
необходимост на отводнителни съоръжения -  улични оттоци и дъждоприемни шахти, за
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повърхностно отводняване на пътната настилка, като тяхното заустване е в съществуващата 
канализация по улиците.

Одитът на проекта ще осъществяват текущ контрол върху разходването на средства през 
целия период на проекта, като основните средства при реализиране на проекта са за 
изпълнение на пътни работи, като основната цел на извършения одит е да се формират 
констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във
финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се 
предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации.

В тази връзка не може да се приеме за еквивалентна специалност Строителен инженер 
по водоснабдяване и канализация, профил „Мрежи и съоръжения“.

С уважение,
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА В Е Л И К О ^ Т Н О ^ С
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