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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД
ПРЕДМЕТ: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките 
на проект „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на 
устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: КОВб -576, финансиран по 
приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото 
използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020“

У  ДОГОВОР
№ ..А ..... I  г.

Днес .<?£.££«.. 2020 г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико 

Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново и 
лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 
сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. "ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Велико Търново, ул. „Магистрална“ 3, с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: 202694924, представлявано 
от Кристиян Дешков, в качеството на управител наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от 
друга страна,
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Този документ е създаден е рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на уст ойчивото развитие на 
т ур и зм а “, Проектен код: НОВО -  576, в рамкит е на П рограма за  трансгранично сътрудничество „И Н ТЕРРЕГ У-А Р ум ъ н и я -Б ъ л гари я “ 2 0 1 4 -  

2020, съфинансиран от Европейския съю з чрез Европейския Фонд за  регионално развитие.
Цялата отговорност  за  съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 
1 от ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №РД 24-19/18.02.2020 
г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор 
на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект 
„Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 
„Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на 
ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020“, 
се сключи този договор за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни инженеринг по 
проект, възложен с обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, 
изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис 
Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура - общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: 
ЯОВС -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 
„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно 
наследство“ на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ У-А Румъния- 
България 2014-2020“, съгласно Техническата спецификация към процедурата за 
обществена поръчка - Приложение № 1 - и предложенията, съдържащи се в Техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и в Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, представляващи неразделна част от настоящия 
договор.

(2) В изпълнение на предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се 
изпълни по отношение на обекта, посочен в ал. 1, следните конкретни дейности:
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Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развит ие на 

туризма ", Проектен код: ROBG -  576, в рамките на П рограма за трансгранично сътрудничество „ И НТЕРРЕГ V-А Румъния -  България “ 2014 -  
2020, съфинансиран от Европейския съю з чрез Европейския Ф онд за  регионално развитие.

Цялата отговорност за  съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.
Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно 
техническата спецификация към документацията за възлагане на обществена поръчка и 
съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2. Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на 
строителството на обекта в съответствие с Техническата спецификация към 
документацията за възлагане на обществена поръчка - Приложение № 1, Техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение N° 2 и Инвестиционният проект по т. 1. по- 
горе;

3. Упражняване на авторски надзор по време на реализацията на обекта.

(3) Инвестиционния проект във фаза работен проект, подлежи на съгласуване и 
окончателно приемане от Съвместния секретариат (СС) на финансиращата програма.

Чл. 2. (1) Общото възнаграждение за изпълнение на всички дейности по предмета 
на договора е 1059472.00 (един милион петдесет и девет хиляди четиристотин и 
седемдесет и два лв. и 00 ст.) лева без ДДС, респективно 1271366.40 (един милион двеста 
седемдесет и една хиляди триста шестдесет и шест лв. и 40 ст.) лева с ДДС, определено 
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3 и включва:

2.1. Възнаграждение за изготвяне на инвестиционен проект във фаза “Работен 
проект“, с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвяне на проекта: 40472.00 
(четиридесет хиляди четиристотин седемдесет и два лв. и 00 ст.) лева без ДДС, 
респективно 48566.40 (четиридесет и осем хиляди петстотин шестдесет и шест лв. и 40 
ст.) лева с ДДС, определено съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 
Приложение № 3;

2.2. Възнаграждение за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), с 
включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителството: 1011000.00 (един милион 
и единадесет хиляди лв. и 00 ст.) лева без ДДС, респективно 1213200.00 (един милион 
двеста и тринадесет хиляди и двеста лв. и 00 ст.) лева с ДДС, определено съгласно 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

2.3. Възнаграждение по упражняване на авторския надзор с включени всички 
разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по извършване на авторски надзор: 8000.00 (осем хиляди лв. 
и 00 ст.) лева без ДДС, респективно 9600.00 (девет хиляди и шестстотин лв. и 00 ст.) лева 
с ДДС, определено съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №

(2) Всички присъщи разходи за изпълнението (проектиране, СМР и авторски 
надзор), както и всички такси за съгласуване на всички части от проекта с 
експлоатационните дружества са за сметка на Изпълнителя.

(3) Когато е приложимо, таксите за първоначален технически преглед на 
съоръжението/ята са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Непредвидени разходи при изпълнението на договора, не се допускат.

(5) Разходът за въвеждане в експлоатация на обекта е за сметка на Възложителя

Чл. 3 (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него в размер на 4 % (четири процента) от общата 
стойност на договора без ДДС, определена въз основа на Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.

(2) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в 
резултат на недобросъвестно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне 
на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

(4) Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да 
е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от 
претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
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2020, съфинансиран от Европейския съю з чрез Европейския Фонд з а  регионално развитие.
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MrMrMi

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в 
съответствие с предвиденото в него.

(5) Гаранцията (депозит или банкова гаранция или застраховка) се освобождава 
напълно в срок до 6 /шест/ месеца след датата на подписването на Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 
15 от Наредба N° 3 от 31 юли 2003 година.

(6) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвои/задържи част от гаранцията заради некачествено 
изпълнение на част от работата или заради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на някое от задълженията му, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да допълни гаранцията до 
първоначалния й размер в срок от 10 работни дни. Гаранцията се задържа при 
некачествено изпълнени или неизпълнени дейности и/или строително-монтажни работи 
до отстраняването им, съответно до изпълнението им.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на Гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението на Договора в случай, че до изтичането на валидността й 
не е издадено Разрешение за ползване на Строежа.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по 
гаранцията, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

(9) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение 
на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да изиска удължаване на срока на представената застраховка, когато гаранцията е 
под формата на застраховка. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може 
да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се 
удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки.

(10) В случай, че банката или застрахователното дружество, издало Гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението на Договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 
неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да 
заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ДгЯгЯ,

работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова или 
застрахователна институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по настоящия договор по банков 
път, по посочена в ал. 2 банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин:

4.1. Авансово плащане в размер до 35 % (тридесет и пет процента), в зависимост 
от посоченото в Ценовото предложение от:

- стойността по договор за изпълнението на работния проект;

- стойността по договор за реализиране на СМР на обекта.

4.1.1.Авансово плащане се извършва след сключване на договора и представяне 
на фактура от Изпълнителя. Авансовото плащане за изпълнението на работния проект и 
за реализиране на СМР се приспадат от окончателното плащане за изготвения работен 
проект и за изпълнените СМР.

4.1.2.В случай, че изпълнителят не желае да получи авансово плащане за 
изработване на работен проект и/или за изпълнение на СМР, същият следва да уведоми 
Възложителя в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на сключване на договора 
за обществена поръчка. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада 
задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени 
средства.

4.1.3.При нежелание за получаване на авансови плащания за дейностите по 
изпълнение на работния проект и СМР, на Изпълнителя се изплащат съответно:

- за изпълнения работен проект - окончателно плащане в размер до стойността по 
договор за дейността, след приспадане на неустойки ако има такива;

- за изпълнените СМР - междинно и окончателно плащане, в размер до стойността 
по договор за дейността, след приспадане на неустойки ако има такива и при условията 
на т.7.2 и т.7.3.2 от документацията.

4.1.4. Авансът предоставен за изготвяне на инвестиционен проект, във фаза 
работен и за извършване на СМР, се превежда в 30 дневен срок след представена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово 
предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите,
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посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва 
за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са 
престояли при него законосъобразно. Гаранцията, която обезпечава авансово 
предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се 
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово 
плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово 
плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При 
констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по 
гаранцията за авансово предоставени средства.

4.2. Междинно плащане - само за СМР: общият размер на авансовото и 
междинното плащане е до 80 % (осемдесет процента) от общата стойност за дейността. 
Междинно плащане се извършва за действително изпълнени работи, съгласно КСС към 
одобрения инвестиционен проект, при наличие на изискуемите актове/протоколи, 
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на фактура и 
съответните протоколи и актове за изпълнение проверени и одобрени от лицата 
осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта.

4.3.1. Окончателно плащане за изготвяне на работен проект - след приспадане 
на авансовото плащане, в срок до 30 (тридесет) дни след влизане в сила на Разрешение 
за строеж и подписване на окончателен приемо-предавателен протокол между 
представител на Възложителя и Изпълнител за извършената услуга и надлежно 
представена фактура - в оригинал. От плащането се приспадат суми за начислени 
неустойки, в случай че има такива.

4.3.2. Окончателното плащане за изпълнение на СМР - след приспадане на 
авансовото плащане за изпълнени СМР, и се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа - акт 15 и представяне от Изпълнителя на Възложителя 
на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, 
разходооправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по КСС,
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както и окончателна фактура. От окончателното плащане се приспадат всички суми за 
неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

4.3.3. Плащането на осъщественият авторски надзор се извършва еднократно 
(окончателно) от Възложителя към Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от датата на 
подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа - Акт 15. От плащането се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че 
има такива.

4.4. Забава на плащане не е основание за спиране изпълнението на дейностите по 
договора.

(1) Плащанията се извършват в български левове по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Банкови реквизити:

(2) При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 1, то същият 
уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на 
обстоятелството. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в 
съответния размер - за погасено.

(3) При издаване на фактура за извършване на плащане по настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва в него, наименованието на проекта и номера и 
датата на настоящия договор, като всички разходооправдателни документи, следва да 
включват текст: „Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
99756/03.09.2018 г., по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ У-А 
Румъния-България“ 2014-2020. Данните за фактура са следните:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Получател: Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” N° 2
БУ/1СТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: Вб000133634
МО/1: инж. Даниел Панов
Получил фактурата: Ръководител проект: Юлия Ликоманова - Мутафчиева

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията 
на чл.66, ал.7-11 от ЗОП.

(5) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители 
се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(7) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 5.

(9) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, последния 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(10) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности възлиза 
общо на 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, съгласно Техническото
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 като за отделните основни дейности 
е както следва:

5.1.1. Срок за изпълнение на проектиране - фаза „работен проект“ е до 60 
(шестдесет) календарни дни и включва времето от получаване на изходни данни с 
протокол от страна на представител на Възложителя до предаването на готов проект с 
протокол от страна на Изпълнителя;

5.1.2. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи, съгласно 
изискванията на документацията, техническата спецификация и количествените сметки 
е до 180 (сто и осемдесет) в календарни дни и включва времето от подписване на 
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане 
на строежа (част, етап от него) - Приложение N° 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 
от 31 юли 2003 година.

5.1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: в 
зависимост от времетраенето на строителството - от подписване на Протокол за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - 
Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

5.1.4. В срока по чл. 5 ал. (1) не се включва периодът, в който проектът е бил за 
съгласуване с експлоатационните дружества, както и периода от предаване на 
изработения инвестиционен проект на Възложителя до датата на подписване на 
Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 
ниво на строежа.

(2) Изпълнението на договора може да бъде временно спряно, ако възникнат 
извънредни обстоятелства1 извън волята на страните по договора, които възпрепятстват 
изпълнението или го правят трудно или рисковано.

„Извънредно обстоятелство“ е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола и волята на 
страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му 
не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители,
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(3) Изпълнението по договора следва да бъде спряно по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
в случай, че по независещи от него причини издаването на разрешение за строеж и/или 
на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво се забави с повече от 7 /седем/ работни дни извън законово регламентираните 
срокове за издаване и влизане в сила на тези документи, както и в случай на постъпили 
жалби или заведени дела. В тези случаи изпълнението на договора се спира за период, 
равен на периода на генерираното закъснение, като никоя от страните не дължи 
неустойки за забавянето.

(4) Срокът по чл.5, ал.(1) спира да тече за времето, за което по законоустановения 
ред е съставен Акт за установяване на състоянието на строежи при спиране на 
строителството (Приложение №10) съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ. 
Строителството продължава след установяване състоянието на строежа и съставяне на 
Акт обр. 11, от която дата продължава да тече срока по договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на 
договора, да спазва императивните разпоредби на действащата нормативна уредба, както 
и изискванията на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ У-А Румъния- 
България“ 2014-2020, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта, като 
носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на дейностите или 
доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок 
на договора, определен в раздел V на този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи инвестиционния проект качествено 
и в договорения срок, при съобразяване и спазване на техническата спецификация и 
действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда,

представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и 
се окаже непреодолима. Дефекти в оборудването или материалите, или закъснения в предоставянето им на 
разположение, трудови спорове или стачки не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация. Никоя 
страна не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължения, ако е била възпрепятствана да ги 
изпълнява заради наличие на извънредна ситуация извън волята на страните.________________________________________

Interreg
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Д д И - В ,

санитарните и противопожарни норми. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвения работен проект в 5 /пет/ оригинала на хартиен носител във 
формат WORD/PDF или EXCEL за текстовата част и 1 /един/ екземпляр на електронен 
носител в чертожен формат за графичната част, като към всяка от частите на проекта 
трябва да бъде предоставен обяснителна записка, както и проектно - сметна 
документация, която да включва количествени сметки по всички части: общи и подробни 
количествено - стойностни сметки, придружени с анализ на единичните цени за всички 
видове работи, включени в нея. Приемането на отделните етапи, както и за цялостния 
проект става с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всички пропуски, недостатъци и грешки 
в представеният проект по предмета на настоящия договор, констатирани след 
приемането му при условията на т.5.1.1. на чл. 5., в срок до 3 /три/ работни дни от 
уведомяване от Възложителя, за което последният не дължи заплащане. Отстраняването 
на констатирани пропуски и несъответствия в работния проект, след неговото приемане, 
са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След отстранените пропуски, недостатъци и 
грешки, предаването на междинен работен проект се извърша с протокол подписан от 
представител на Възложителя и Изпълнителя на следващия работен ден след срока 
посочен в първо изречение на ал.З.

(4) Приемането на работният проект от представител на Възложителя с протокол по 
ал.З не освобождава от ангажимент Изпълнителя да извършва и други корекции 
възникнали след преглед и съгласуване на проекта от Съвместния секретариат (СС) на 
финансиращата програма до окончателното му приемане и от тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да отстрани всички пропуски, недостатъци и грешки в представеният проект 
по предмета на настоящия договор, констатирани от Съвместния секретариат (СС) на 
финансиращата програма в срок до 3 /три/ работни дни от уведомяване от Възложителя, 
за което последният не дължи заплащане. Окончателното приемане на работния проект 
от представител на Изпълнителя се извършва с окончателен протокол след писмено 
съгласуване на проекта от Съвместния секретариат (СС) на финансиращата програма, 
съгласно указанията за изпълнение на проекти по Програмата без забележки.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви мотивирано становище, в случай на 
изменения/отклонения в работния проект спрямо одобрения идеен проект, съдържащо

www.interreerobe.eu
Този документ е създаден в рамките на Проект  „ Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на 

т уризм а", Проектен код: НОВИ -  576, в рамките на П рограма за  трансгранично сътрудничество „И Н ТЕРРЕГ У-А Румъния  -  България “ 2014 -  
2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за  регионално развитие.

Цялата отговорност  за  съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.
Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

12

http://www.interreerobe.eu


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

аргументирана обосновка за необходимостта от настъпването на подобни промени, както 
и становище от проектанта относно липсата, на каквито и да е изменения в техническата 
проектна документация на изготвения инвестиционен проект, съгласно одобрения идеен 
проект, част от проектното предложение, в съответствие с Наръчника за изпълнение на 
проекти на финансиращата програма.

(6) При изпълнение на възложените строително-монтажни работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава да спазва изискванията на всички приложими технически нормативни 
актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, 
противопожарна безопасност, както и да взима необходимите мерки за опазване на 
околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите 
площи и околна среда, да осигури опазване на дървета, тротоари, площадки и други 
съществуващи елементи на инфраструктурата.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява авторски надзор в съответствие с 
приложимата нормативна уредба, като при приключване на дейностите по авторски 
надзор да представи доклад за извършената работа. За извършения авторски надзор по 
време на строителството се съставят протоколи, които се подписват от Възложителя, 
проектанта по съответната част на работния проект и строителния надзор. Протоколът 
съдържа информация относно датата и времетраенето (в часове) за осъществяване на 
авторския надзор и кратко описание на изпълнените дейности.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта едно копие от 
инвестиционния проект и да го предоставя, при поискване от представители участници в 
строителството и контролните органи.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране 
изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на 
обекта.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълнява дейностите по договора при спазване на 
условията на договора за безвъзмездна финансова помощ, съгласно който се осигурява
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■Ж -Ж -Л 1

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

финансиране на обекта, както и указанията и насоките на финансиращия орган за 
реализация на проекти.

(11) За срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна 
застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и 
строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се запознае със съществуващите съоръжения и 
проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото 
са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви 
или са посочени в предадени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 
отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от 
него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал 
възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това. Всякакви дейности 
по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват в технологично най - 
краткия срок.

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще съгласува с компетентните органи и участници в 
строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е 
необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне 
и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения 
за населението. Във всички случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отправя исканията си за 
съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, 
придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е 
приложимо.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с 
подизпълнител. При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва 
разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 
да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на 
подизпълнители.

1л1еггед
цчгн1./Щ еггевгоЬе. е  и
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■шувци.

(15) При проверки на място от страна на Бенефициента, Управляващия орган (УО) на 
Програма „ИНТЕРРЕГ У-А Румъния“ 2014-2020 - Министерство на Регионалното Развитие 
и Публичната администрация на Румъния, Националния партниращ орган (НО) - 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, Съвместния 
Секретариат (СС), учреден в рамките на Регионалния офис за трансгранично 
сътрудничество за границата Румъния - България, Сертифициращия орган, Одитиращия 
орган (00) и контролни органи на ЕК, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури 
присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения и 
преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 
съдържащи се в докладите от проверки на място.

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 
изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да 
възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми. Да следи и докладва 
за нередности при изпълнение на договора. По смисъла на чл.2, т.36 от Регламент (ЕС) 
1303/2013 и настоящия договор, „нередност“ е всяко нарушение на правото на Съвета 
или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от 
действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за 
последица нанасянето на вреда на бюджета на Съвета чрез начисляване на неправомерен 
разход в бюджета на Съвета.

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява, осигурява и предоставя при 
поискване от УО на Програмата, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската 
сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови 
интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни 
органи всички документи от изпълнението по договора, за период до три години до 
окончателното приключване на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ 
У-А Румъния - България“ 2014-2020. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури 
или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

(19) Да спазва насоките за информация и публичност по Програма за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ У-А Румъния - България, посочени в Наръчника за визуална 
идентичност http://www.interregrobg.eu/bg/ruies-of-implementation/programme-
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ги[е5/У15иа1^еп1ку-тапиа1-Ьд.Ь1тпи изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) № 
821/2014 на Комисията от 28.07.2014 г. Наръчникът представя подробни технически 
изисквания, отнасящи се до използването на лога, както и на информационни табели, 
промоционални материали, публикации.

(20) Да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на 
приложимото европейско и национално законодателство. Да спазва поверителността на 
всички предоставени документи, информация или други материали, както и да спазва 
изискванията за защита на личните данни Съблюдавайки разпоредбите на влезналия в 
сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и приложимото национално законодателство.

(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява без протест, суми по нередности 
извършени по негова вина, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени 
средства в срок до 10 дни, считано от датата на получаване на писменото искане от страна 
на Възложителя по следната банкова сметка в

,В1С КОД: При невъзстановяване в размера
и посоченият срок Възложителят може да удовлетвори претенциите си от гаранцията за 
изпълнение на договора, както и по общия ред.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща възнагражденията по начина и 
в сроковете определени в настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оказва всякакво нужно съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на работите, възложени с настоящия договор, което е от 
неговата компетентност.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 (три) дни от сключване на договора 
да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за представителите на строителния надзор и инвеститорския 
контрол, които ще подписват всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ШЩчг
1п1еггед
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) работни дни от получаване на 
работния проект при условията на чл. 5, т.5.1.1., чрез свой представител да извърши 
проверка на представената от Изпълнителя документация.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпрати за съгласуване и окончателно 
приемане от Съвместния секретариат (СС) на финансиращата програма, предаденият 
работен проект, като в случай на необходимост от извършване на корекция или допълване 
на проекта да уведоми Изпълнителя.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната 
площадка с Протокол обр. № 2 (и/или обр. № 2а когато е приложимо) за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури 
свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходимата изходна 
информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор 
работи.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, във всеки момент по време на изпълнение на 
договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за 
осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на 
изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и 
подписването на документи - актове и протоколи, издавани по време на строителството, 
доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за 
съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА
СТРОЕЖА.

Чл.8. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на настоящия договор, като 
приемане на изготвения работен проект, предаване и приемане на строителната 
площадка и изпълнените строително-монтажните работи, както и такива подлежащи на 
закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за приемане и
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предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от 
представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимата нормативна 
уредба, както и документи съгласно указанията на финансиращата програма за искане на 
средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. 
Отчитането на авторския надзор се извършва след приключване на дейностите по 
авторски надзор, отразени в доклад, които се приемат с двустранен протокол, подписан 
от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от 
нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на 
обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на 
работите по предмета на настоящия договор.

(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, 
от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, 
свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при 
задължителни проверки, огледи и измервания на място.

(4) За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или 
заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя покана до другите 
страни, като срокът следва да е до 7 (седем) календарни дни.

(5) Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в 
поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се 
отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, 
издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице. Липсата 
на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или 
протокола за недействителен.

(6) При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват 
нормалният ход на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да 
приеме изпълненото. За тези недостатъци се съставят протоколи в които се договарят 
сроковете, в които следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и 
инсталационни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и 
недостатъци по време на гаранционния срок.

(8) Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи 
в размер съгласно минималните изисквания на Наредба N° 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 
в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи.

(9) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в 
експлоатация.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за целия период на гаранционния срок да 
поправи всяка некачествено изпълнена работа и/или скрит дефект, за която има 
надлежно съставен протокол за констатация. Констатирането на некачествено изпълнени 
работи и/или на скрити дефекти през гаранционния срок се извършва чрез подписването 
на протокол за констатация между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или надлежно 
упълномощени от тях лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за оглед и за подписване 
на протокол в рамките на 1 /един/ работен ден след получаване на писмено искане за 
това от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Искането може да бъде изпратено на хартия или по 
електронен път, на посочените в настоящия договор данни за контакт, като получаването 
се удостоверява с подпис или с потвърждение за получено писмо по електронната поща. 
При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, протоколът се подписва от двама 
свидетели и нарушението се счита за установено. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
отстрани констатираното некачествено изпълнение и/или скрити дефекти в срок от 7 
/седем/ работни дни от съставянето на протокола, ако това е технологично възможно. 
Ако ИЗЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на констатирания дефект или не 
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аргументирано становище и план за поправяне на 
некачествено изпълнени работи и/или за отстраняване на скрити дефекти в посочения в 
предишното изречение срок, последният има право да организира самостоятелно 
изпълнението на тези задължения за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържи 
направените разходи от предоставената гаранция за изпълнение, а ако нейният размер 
не е достатъчен - да изиска възстановяването на направените разходи по съдебен ред.
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(11) Проявените дефекти и недостатъци, възникнали през периода на изпълнение 
на договора се констатират с протокол, подписан от представители на страните по 
договора и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

(12) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени 
от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона 
за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на строежа, която се 
съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. 
заповедите, задължително ги подписват и датират.

(13) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(14) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не иска да изпълни предписание или заповед на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване 
да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

(15) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
или КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, то 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДИСК, 
като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК 
издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора.

Чл. 9. (1) При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01 % от 
стойността на неизпълнените видове работи по обекта, за всеки ден закъснение, но не 
повече от 10 % от тази стойност.

(2) При забава на плащане по чл. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,01 % от съответното възнаграждение без ДДС, определено 
съгласно чл. 4, ал. 1 за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от него.

(3) Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото 
да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са
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пряка и непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат предвидени 

при пораждане на задължението. Но ако неизправната страна е била недобросъвестна*, 
тя отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

Чл.10. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения по договора;

2. по взаимно съгласие между страните;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 
работа.

4. с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни 
своите задължения.

5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага 
след настъпване на обстоятелствата;

6. в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дължи каквато и да е 
неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД 
когато:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работите, които са му възложени в срок от 15 
(петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмо по чл. 5, ал. 2 по- 
горе или съставяне на Протокол обр. № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при условия, че липсва

* По смисъла на този договор „недобросъвестност“ означава умисъл или груба небрежност.
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двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на 
работите;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита 
процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

(3) Към момента на разваляне на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
преустанови по нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с 
обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички 
строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и 
съпътстващата строителна документация;

(4) С писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който 
е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение 
или правата по застраховката.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 11. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по настоящия 

договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на настоящия договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за 
изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата страна незабавно след настъпване на непреодолимата сила. 
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка
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между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене 
на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 

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

или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

XII. МЕХАНИЗЪМ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

Чл.12. С оглед задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за воденето на документацията и 
отчетността, произтичащи от договора за безвъзмездна финансова помощ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички указания на Възложителя, в това число 
но не само: при изготвяне на всякакви документи, воденето на кореспонденция, форма 
на отчетност на изпълнените дейности, изписването на определени текстове, спазването 
на определени срокове и др. във връзка с настоящия договор

Чл.13. По смисъла на параграф 36 на чл. 2, от Регламент (ЕС) №1303/2013 и 
настоящия договор „нередност” е всяко нарушение на правото на Съюза или на 
националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от 
действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за 
последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез отчитане на неправомерен 
разход в бюджета на Съюза.
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Чл.14. „Измама” по отношение на разходите, съгласно чл.1, параграф 1, буква „а“ 
от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности следва да 
се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: а) използването или 
представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води 
до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейските 
общности или бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейските общности; 
б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия 
резултат; в) използването на такива средства за различни цели от тези, за които те 
първоначално са били отпуснати.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска нередности при изпълнение на 
възложените му с договора работи, както и незабавно да сигнализира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при възникване на съмнения за нередности свързани, както с изпълнението на договора, 
така и при изпълнението на проекта.

Чл.16. Изпълнителят е длъжен да възстанови всички неправомерно получени суми 
в пълен размер, ведно с дължимата лихва за периода, през който те са престояли при 
него в срок от 10 календарни дни след получаване на писмено искане от страна на 
възложителя.

Чл.17. При невъзстановяване в размера и срока по предходната алинея 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си от Гаранцията за изпълнение на 
Договора, както и по общия ред.

Чл.18. Изпълнителят се задължава да запознае лицата, ангажирани с изпълнение 
на договора с определението за „нередност и измама”.

Чл.19. В случай на установена нередност и/или измама по вина на Изпълнителят, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно 
изплатени суми, заедно с дължимите лихви

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки 
конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, 
или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.
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Чл.21. Изискванията за Конфликт на интереси и кодекс за етично поведение се 
прилагат по начин който не нарушава императивните разпоредби на действащото 
българско законодателство.

Чл.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на доставката, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено.

Чл.23 При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият подизпълнител 
е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила 
и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл.24 При реализиране на своите правомощия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно 
разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

Чл.25 (1 )ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими: мерки, 
за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира 
независимото и обективно изпълнение на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и 
може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо.

Чл.26(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи така, че неговите служители, 
включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до 
конфликт на интереси.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени, незабавно и без компенсация от 
Възложителя, всеки свой служител, който участва в изпълнението на настоящия договор 
и е изложен на такава ситуация.

Чл.27(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се въздържа от всякакви контакти, които 
биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му.
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(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поддържа такава независимост, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не извлича пряка или непряка изгода от 
каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни 
във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите 
на настоящия договор, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, както той, така и неговите служители да 
запазят професионална тайна по време на изпълнение на настоящия договор, както и след 
приключването му.

Чл.ЗО ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, освен с предварителното писмено съгласие 
на Възложителя, нито той, нито назначеният или ангажиран от него персонал да предават 
на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която 
им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние 
информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от 
изпълнението на този договор.

Чл.31 При реализиране на своите правомощия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно 
разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

Чл.32. (1) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на 
действащото законодателство.

(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението 
на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез 
преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от 
страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед
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естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези 
отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция и контакти, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: инж. Ивайло Дачев, телефон 062/619513, електронна 
поща: idachev@mail.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Кристиян Дешков, телефон 0888166122, електронна
поща: р1апех1'п( гаБТгисШге@аЬу. Ь§

(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция и контакти, 
страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи 
и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат 
редовно връчени.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, 
вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й 
в съответния регистър.

(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и 
задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на Чл. 117 от ЗОП.

(6) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при 
публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или 
други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от
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зоп.
(7) Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга 

клауза или на Договора като цяло.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1: Техническа спецификация; ^  \
Приложение № 2: Т ех^ескодр^длож ение  на И З П Ъ Л Н И Т Д Л Я ^ З р ^ ^ \ .  
Приложение № 3: Ц^ноЕр предложение на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я . , . \

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПТЗЛЙЙ^БВЛ^ II
# и И Т -ь р н о 6 о  , , ; . .
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Приложение N9 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев", гр. Велико 
Търново" в рамките на проект „Изкуство и култура - общи трансгранични 
активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма" Проектен код: ROBG 
-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион", специфична цел 2.1 
„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и 
културно наследство" на Програма за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за 
участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски 
надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Художествена галерия „Борис Денев", гр. Велико Търново“ в 
рамките на проект „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в 
подкрепа на устойчивото развитие на туризма” Проектен код: ROBG -576, 
финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 
„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и
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куятурно наследство“ на Програма за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020", заявявам/е, че:

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществената поръчка.

2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички 
изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, 
че сме в състояние да изпълним поръчката в срок до 240 (двеста и четиридесет) 
календарни дни, като общия предложен срок е разпределен по срокове, както 
следва:

3.1. Срокът за изработването на инвестиционния проект -до 60 (шестдесет) 
календарни дни дни и включва времето от получаване на изходни данни с 
протокол от страна на представител на Възложителя до предаването на готов 
проект;

3.2. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи 
съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата 
спецификация и количествените сметки е до 180 (сто и осемдесет) календарни 
дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - 
Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година

3.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: 
ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от 
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Приложение № 15 към 
чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба N8 3 от 31 юли 2003 година.
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4. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при 
необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно 
Техническата спецификация и настоящата оферта.

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител ще представим всички 
документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за 
участие.

>  Организация на работата в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на възложителя: Участникът описва в 
свободен текст предложението си за качественото изпълнение на 
предмета на поръчката, посочва конкретните етапи и сроковете за 
изпълнение на всеки етап, както и изпълнението на всички останали 
изисквания на Възложителя, в т. ч. изискуема информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ (описва се от участника).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, 
ще представим документите, необходими за подписване на договора съгласно 
документацията за участие в посочения от Възложителя срок при съобразяване 
с установените от компетентните органи срокове за издаване на документи, 
които следва да бъдат представени от наша страна.

Гаранционните срокове за строежа ще съответстват на сроковете, 
съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
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срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

• Ще извършим проектирането и ще упражняваме авторски надзор в 
съответствие с действащото законодателство;

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на 
строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в 
съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез 
Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо 
действащо законодателство в областта на проектирането и строителството;

- Необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за 
наша сметка.

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други 
консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в 
експлоатация, са за наша сметка.

С подписването на настоящото предложение декларирам/е, че:

6. Настоящата оферта е валидна до 30.06.2020 г. включително. От датата 
на подаване на офертата ни за участие в поръчката ще бъдем обвързани с нея.

7. Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими 
към строителството или към предоставяните услуги.

1п1еггед
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Този докум ент  е  с ьздсден е рам кит е  но Проект  . Изкуст во и култ ура - общ и трансгранични акт и в и  е  п о дкрепа  на 
уст ойчивот о развит ие н а  т уризм а ", Проект ен код: НОвв - 5 7 6 , 0  рам кит е на Програма за т рансгранично  
сът рудничест во “ИНТЕРРЕГ У-Л Румъния - България" 2014 ■ 2020, съфинансиран от  Европейския съюз чрез

Европейския Ф онд за  регионално развитие.
Цялат а отговорност з а  съдържаниет о и  публикацият а се носи от Общ ина Велико Търново.

Водещ бенеф ициент : Община Велико Търново 
Съдърж аниет о на т ози документ  не предст авлява непременно оф ициалнат а позиция на Европейския съюз.
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Приложения:
1.Линеен календарен график и диаграма на работната ръка;
2. Работна програма.
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Дата 17/01 /2020 х/

Име и фамилия Кристиян^Дешков

Длъжност Управител

Наименование на участника „Планекс Инфраструктура“ ЕООД

X
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здаденГози докум ент  е с ъздарен а рам кит е на П роект  „Изкуст во и култ ура - общи тронсгранични акт иви в подкрепа на  
уст ойчивот о развит ие на т уризм а". П роект ен ко д : РОВб ■ 576, е р ам кит е на Програма за  т рансгранично  
сътрудничест во "ИНТЕРРЕГ У-А Румъния ■ България" 20М - 2020, съфинансирон ат  Европейския съюз чрез

Европейския Ф онд за регионално развитие.
Ц ялат а отговорност за съдържаниет о и публикацият а се носи от Общ ина велико Търново  

Водещ бенеф ициент : Община Велико Гърноео 
Съдържаниет о на този  документ не представлява непременно официалните позиция на Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Приложение № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски 
надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в 
рамките на проект „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в 
подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, 
финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 
„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и 
културно наследство“ на Програма за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет „Инженеринг 
- проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на 
обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на 
проект „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на 
устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по 
приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на 
устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ 
на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V -А Румъния- 
България 2014-2020”, като за изпълнение на поръчката предлагаме:

Този докум ен т  е създаден в р а м ки т е н а  П роект  „И зкуст во и  кул т ур а - общ и т рансгранични акт и в и  в подкрепа на  
уст ойчивот о разв ит ие н а  т у р и зм а“ , П роект ен ко д : /?0Вб - 576, в р а м ки т е н а  Програм а за  т рансгранично  
сът рудничест во “ИНТЕРРЕГ У-А Рум ъния - Бъ лгария" 2014 - 2020 , съф инансиран от  Европейския съюз чрез

Европейския Ф онд  за регионално развит ие.
Ц ял ат а от говорност  за съ дъ рж аниет о и  публикац ият а се носи от  О бщ ина В елико Търново.

Водещ  бенеф ициент : О бщ ина Велико Търново  
С ъдърж аниет о н а  т ози докум ент  не предст авлява непрем енно оф иц иалнат а позиция н а  Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩА ЦЕНА: 1 059 472,00 /цифром в лева без ДДС/ и Един милион 
петдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и два лева, /словом 
в лева без ДДС/ или 1 271 366,40 /цифром в лева с ДДС/ и Един милион 
двеста седемдесет и една хиляди триста шестдесет и шест лева и 40 
стотинки, /словом в лева с ДДС /за дейностите по т.2 от настоящото 
приложение.

2. Така предложената обща цена е формирана, както следва:

№ Дейност

.... . . . .  ....................

Предлагана цена

........................................................

1. Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза работен проект 40 472,00 и

II. Изпълнение на СМР 1 011 000,00 *

III.
За осъществяване на авторски 
надзор по време на 
строителството

8 000,00

ОБЩО:
1 059 472,00 и

‘посочените стойности са в лева без вкл. ДДС.

Цената за осъществяване на авторски надзор се представя като обща
сума.

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено 
изпълнение на инженеринговите дейности в съответствие с нормите и

2
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Този докум ен т  е създаден в р а м ки т е н а  П роект  „И зкуст во и ку л т ур а  - общ и т рансгранични акт иви в подкрепа на  
уст ойчивот о разв ит ие н а  т у р и зм а“, П роект ен ко д : ROBG - 576, в р а м ки т е н а  Програм а за т рансгранично  
сът рудничест во “ИНТЕРРЕГ V-А Рум ъния - Б ъ лгария" 2014  - 2020 , съф инансиран от  Европейския съюз чрез

Европейския Ф онд  за  регионално развит ие.
Ц ял ат а от говорност  за  съдърж аниет о и  публикац ият а се носи от  О бщ ина В елико Търново.

Водещ  бенеф ициент : О бщ ина Велико Търново  
С ъдърж аниет о н а  т ози докум ент  н е  предст авлява непрем енно оф иц иалнат а позиция н а  Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

О

нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български 
лева.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата.

ВАЖНО!

Участниците задължително изработват предложенията си при 
съобразяване с максималната стойност на определения от възложителя бюджет.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по 
техническата спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща 
обявената прогнозна стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от 
участие в процедурата. При установяване на аритметични грешки в ценовото 
предложение на участника, офертата на участника ще бъде отстранена от 
участие в процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си 
предложение извън съответния плид,д4дес бъде отстранен от участие в 
процедурата. \\

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Д ата /Т 7 /

Име и фамилия Крйстиян Дешков 
Длъжност Управител 

Наименование на участника „Планекс Инфраструктура“ ЕООД
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Този до кум ен т  е създаден в р а м ки т е н а  П роект  „И зкуст во и  ку л т ур а  - общ и т рансгранични акт и в и  в подкрепа н а  
уст ойчивот о развит ие н а  т у р и зм а“ , П роект ен ко д : ЧОВО - 576, е  р а м ки т е н а  Програма за  т рансгранично  
сът рудничест во “ИНТЕРРЕГ У-А Румъния - България ” 2014  - 2020 , съф инансиран от  Европейския съюз чрез

Европейския Ф онд  за  регионално развит ие.
Ц ял ат а от говорност  за  съдърж аниет о и п у бликац ият а се носи от  О бщ ина Велико Търново.

Водещ бенеф ициент : О бщ ина Велико Търново  
С ъ дъ рж аниет о н а  т ози докум ен т  не предст авлява непрем енно оф иц иалнат а позиция на Европейския съюз.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Образец №6

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЗА О Б Щ Е С Т В Е Н А  П О Р Ъ Ч К А  ЗА И З Б О Р  
НА И З П Ъ Л Н И Т Е Л  „ И Н Ж Е Н Е Р И Н Г  - П Р О Е К Т И Р А Н Е ,  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  НА СМР  
И У П Р А Ж Н Я В А Н Е  НА А В Т О Р С К И  Н А Д З О Р  НА О Б Е К Т :  „ М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  И 
В Н Е Д Р Я В А Н Е  НА М Е Р К И  ЗА Е Н Е Р Г И Й Н А  Е Ф Е К Т И В Н О С Т  В Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А  
Г А Л Е Р И Я  „ Б О Р И С  Д Е Н Е В “ , ГР.  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О “ В Р А М К И Т Е  НА 
П Р О Е К Т  „ И З К У С Т В О  И К У Л Т У Р А  - О Б ЩИ  Т Р А Н С Г Р А Н И Ч Н И  А К Т И В И  В 
П О Д К Р Е П А  НА У С Т О Й Ч И В О Т О  Р А З В И Т И Е  НА Т У Р И З М А “ П Р О Е К Т Е Н  КОД:  
Р О В С  - 5 7 6 ,  Ф И Н А Н С И Р А Н  ПО П Р И О Р И Т Е Т Н А  ОС 2 „ З Е Л Е Н  Р Е Г И О Н “ , 
С П Е Ц И Ф И Ч Н А  ЦЕЛ 2.1 „ П О Д О Б Р Я В А Н Е  НА У С Т О Й Ч И В О Т О  И З П О Л З В А Н Е  
НА Р Е С У Р С И Т Е  НА П Р И Р О Д Н О Т О  И К У Л Т У Р Н О  Н А С Л Е Д С Т В О “ НА 
П Р О Г Р А М А  ЗА Т Р А Н С Г Р А Н И Ч Н О  С Ъ Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  „ И Н Т Е Р Р Е Г  У - А  
Р У М Ъ Н И Я - Б Ъ Л Г А Р И Я “ 201 4 - 2 0 2 0 .
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1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА............................................................................ 2
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Този документ е създаден в рамките на П роект  „ Изкуство и култура -  общи транегранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на 

туризма ", Проектен код: Я ОВ С -  576, е  рамките на П рограма за  транегранично сътрудничество „ ИН ТЕРРЕГ У-А Румъния -  България " 
2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съю з чрез Европейския Фонд за  регионално развитие.

Цялата отговорност  за  съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.
Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдърж анието на т ози документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
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5 .7  Ч аст  П О Ж А Р Н А  Б Е З О П А С Н О С Т ..................................................................  17

5 .8  Ч а с т П Б З .............................................................................................  17
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5 .10  Ч аст  П р о е к тн о  - с м е тн а  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ...................................................  17

6 И ЗИ С К В А Н И Я  ЗА  И ЗП Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  П Р О Е К Т И Р А Н Е Т О .........................................  18

7  И ЗИ С К В А Н И Я  ЗА  П Р Е Д С Т А В Я Н Е  Н А  К Р А Й Н И Т Е  П Р О Д У К Т И ...................................  19
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9 А В Т О Р С К И  Н А Д З О Р ......................................................................................  26

10 К О Н К Р Е Т Н И  И З И С К В А Н И Я  К Ъ М  И З П О Л З В А Н И Т Е  С Т Р О И Т Е Л Н И  Е Л Е М Е Н Т И  И М А Т Е Р И А Л И : 
27

11 Н О Р М А Т И В Н А  Р А М К А ..................................................................................... 29

12 П Р О Г Н О З Н А  С Т О Й Н О С Т  Н А  П О Р Ъ Ч К А Т А ..........................................................  32

13 П Р И Л О Ж Е Н И Я : ..............................................................................................32

(1) ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис 
Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура - общи трансгранични 
активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по 
приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване 
на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 2014-2020.
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Този документ е създаден в рамкит е на Проект „ Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на уст ойчивото развитие на 
туризма ", Проектен код: КОВО -  576, е рамките на П рограм а за  трансгранично сътрудничество „И Н ТЕРРЕГ У-А Румъния -  България “ 

2014  -  2020, съфинансиран от Европейския съю з чрез Европейския Фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност  за съдърж анието и публикацията се носи от Община Велико Търново.

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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Обществената поръчка се реализира по проект № ROBG-576 „Art & Culture - common cross- 
border assets in support of sustainable tourism development” („Изкуство и култура - общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“), финансиран по договор 
за безвъзмездна финансова помощ № 99756/03.09.2018 г., по Програма за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

(2) СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

„ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България“ 2014-2020 е програма за трансгранично 
сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за 
регионално развитие.

Стратегическата цел на програмата за периода се фокусира върху тематични области от 
Стратегията Европа 2020, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на 
риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, 
устойчивият транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, повишаване 
на институционалния капацитет чрез насърчаване на сътрудничеството между гражданите и 
институциите.

Регионите, които обхваща са 7 окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, 
Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико 
Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А България - Румъния“ 2014-2020 
е необходима за развитието на региона поради същността на общите предизвикателства:

1) създаване на местни центрове с богато историко-културно наследство с недостатъчно 
развита диверсификация на туристическите услуги, съответстващи на подценени туристически 
атракции на регионално равнище;

2) недостатъчно изложбено пространство за различни оригинални творби от класическо и 
съвременно изкуство;
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3) липса на тематични туристически продукти, свързани със съжителството на запазените 
културни обекти като част от природните зони в градските територии и тяхното адекватно 
популяризиране.

Предмет на настоящата обществена поръчка е реализация на проект, насочен към 
подобряване на туристическите услуги в гр. Велико Търново. Обект на въздействие в гр. Велико 
Търново е художествена галерия „Борис Денев“.

(3) ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1 Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Велико Търново. Кметът на 
община Велико Търново издава решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка, с което одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. Процедурата 
се открива на основание чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1от ЗОП.

3.2. Съществуващо положение

Художествена галерия „Борис Денев” - гр. Велико Търново се намира в кв. 645, УПИ I по 
плана на гр. Велико Търново, съгласно АОС №2301 от 24.08.2004 г.

Сградата е публична общинска собственост. Художествена галерия „Борис Денев” - гр. 
Велико Търново е въведена в експлоатация през 1928 г. През 1985 г. е основно реконструирана и 
пригодена за картинна галерия.

Конструкцията на сградата е монолитна от тухлени зидове 45 см и 80 см., стоманобетонни 
плочи и греди.

Във функционално отношение, сградата се състои от:

- етаж на кота -2,28 м. - 4 бр. складови помещения, помещение за резервоари, котелно, 
коридор, работилница, помещение за огняр, баня с тоалетна;

- етаж на кота +0,00 м. - главен вестибюл, 8 бр. изложбени зали, коридор, тоалетни мъже, 
тоалетна жени, склад, помещение за персонал, 2бр. тераси;

- етаж на кота +4,25 м. - вестибюл, коридор, 8 бр. изложбени зали, тоалетна мъже, 
тоалетна жени, склад, помещение за персонал;

- етаж на кота +8,50 м. - вестибюл, директор, счетоводство;
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- на кота +9,60 м./подпокривно пространство/ - 2бр. машинни помещения, в които са 
изградени "цирлихти" за горно естествено осветление /състояние: силно амортизирани/;

- етаж на кота +12,55 м. - вестибюл, 2бр. лоджии;

- етаж на кота +16,55 - подпокривно пространство

Покривите на сградата са 3 вида:

- скатен студен покрив с покритие от медна ламарина върху стоманобетонова плоча и 
оберлихт. Такъв е покривът над изложбените зали и коридорите на кота +4,25 м. Таванската 
конструкция е изградена от стоманобетонова плоча по периферията и платна от стъклопакет на 
алуминиеви рамки /цирлихт/ над изложбените зали и коридорите;

- скатен студен покрив с въздушна междина - покривът на кулата на кота +16,55 м. 
Покривната плоча е с покритие от медна ламарина върху стоманобетонова плоча;

- Плосък покрив с въздушна междина - 30 см. - покривът на лоджиите.

Ограждащите стени в сутерена са каменна зидария с дебелина 65 см. Облицовката по
фасади е изпълнена от бигор, а по цокъл - от гранит. Дограмата е двукатна дървена, силно 
амортизирана. Вратите са дървени - деформирани и износени.

В сградата е била монтирана климатична инсталация само за помещенията на втория етаж. 
Монтирани са два климатични шкафа - по един за всяко от двете крила. Въздуховодите и 
климатичните шкафове са монтирани в подпокривно пространство. Климатичната инсталация не 
е използвана.

За сградата е разработен идеен проект. Той набелязва мерки за енергийна ефективност, 
които следва да бъдат изпълнени за да отговаря сградата на съвременните норми за енергийна 
ефективност без да се нарушава оригиналната й визия.

В проекта са предвидени следните мерки за енергийна ефективност:

Предвиждат се следните строително-монтажни работи /СМ Р/:

- полагане на вътрешна топлоизолация по външните стени от XPS с коефициент на 
топлопроводимост - А = 0,027 W/mK; Ще се топлоизолират само стени с покритие мазилка, стените 
с мраморно покритие ще се запазят във вида, в който са в момента. Да се запазят видими
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мраморните рамки около прозорците, т.е. изолацията следва да не наддава над рамките, които 
са с дебелина 2,5 см.

- демонтаж на съществуваща двукатна дървена дограма и монтаж на нова от ПВЦ със 
стъклопакет, при запазване на растера и размерите. Новата дограма ще бъде с обобщен 
коефициент на топлопреминаване за системата I) = 1,40 У//т2К. Ще се изработи дограма 
отговаряща на архитектурния профил на сградата

- полагане на вътрешна топлоизолация от ХРБ с коефициент на топлопроводимост - А = 0,027 
W/mK по граничещите със земята стени на кота -2,28 м.;

- демонтаж на съществуващи стъклени пана /цирлихт/ на кота +9,60 м. и монтаж на нови 
от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на същия растер и размери.

- полагане на топлоизолация от каменна вата и циментова замазка върху стоманобетонова 
плоча на кота +9,60 м.

- монтаж на окачен таван тип "Армстронг" в помещенията на кота +8,50 м. /директор, 
счетоводство/

- Предвижда се подмяна на съществуващия котел с термопомпена система въздух - вода, 
тип чилър. Освен че ще повиши коефициента на полезно действие, ще осигури и охлаждането на 
сградата.

-Предвижда се подмяна на всички отоплителни тела. Сегашните отоплителни тела са 
радиатори и са предназначени за отопление с гореща вода от котел. Тъй като се предвижда да се 
изгради термопомпена система за отопление, ще се монтират вентилаторни конвектори, снабдени 
с трипътен вентил и термостат за управление на температурата в помещението. Те ще осигурят и 
по-равномерно отопление на изложбените зали.

- Ще се изгради нова разпределителна мрежа, изчислена за топлоносител вода с параметри 
50/40 °С и съобразена с променените мощности на отоплението, както и с възможността за 
охлаждане.

- Преработване на вентилацията и монтиране на рекуператор за оползотворяване топлината 
на отработения въздух. Изграждане на вентилационна инсталация за двата етажа
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- Замяната на съществуващите лампи с нажежаема жичка с осветителни тела със 
светодиодни осветители.

3.3 Обект и предмет на обществената поръчка

Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1,6. „б" от ЗОП 
за проектиране и изпълнение на строеж - сграда четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 
4, буква „б” от ЗУТ, с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на обект: „Художествена галерия „Борис Денев“ гр. Велико 
Търново".

Сградата е със застроена площ 704,2 м2, разгъната застроена площ 2391,25 м2, съгласно 
изготвения идеен проект.

3.4 Обхват на обществената поръчка с включени дейности

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно подробна техническа 
спецификация, за предвидените в техническото задание интервенции по сградата, които следва 
да включват:

- всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, разработени в идейния проект;

- всички предвидени мерки, залегнали изготвения идеен проект по части;

Работният проект следва да е разработен в съответствие с нормативните изисквания на 
Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и 
специфичните изисквания, заложени в документацията.

В проекта следва да се предвидят продукти (материали и изделия), които съответстват на 
техническите спецификации и на действащите в Република България нормативни актове.

Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени 
в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и 
материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми, съоръжения и др.) 
трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в Идейния проект или по
добри.
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Представеният на Възложителя проект по всички части следва да включва подробни 
количествени и стойностни сметки, подробни чертежи, детайли и спецификации, които напълно 
да осигуряват изпълнението на СМР.

Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се 
подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от 
проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, 
извършени от проектанта по съответната част.

Работният проект следва да бъде съгласуван с експлоатационните дружества и с всички 
необходими институции /когато е приложимо/ и да включва частите, посочени в техническата 
спецификация.

Всички присъщи разходи за изпълнението (проектиране, СМР и авторски надзор), както и всички 
такси за съгласуване на всички части от проекта с експлоатационни дружества са за сметка на 
Изпълнителя.

Разходът за въвеждане в експлоатация на обекта е за сметка на Възложителя.

Забележка: Непредвидени разходи не се допускат!

(4) ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Художествената галерия "Борис Денев" е въведена в експлоатация през 1928 г. През 1985 г. 
е основно реконструирана и пригодена за картинна галерия.

С настоящия проект се предвижда модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Художествена галерия "Борис Денев", така че сградата да изпълнява функциите си 
пълноценно и с минимален разход на енергия, осигурявайки комфорт за посетители и служители, 
както и благоприятен микроклимат за експонатите.

Към документацията е приложен идеен проект за „Модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в художествена галерия „Борис Денев“ гр. Велико Търново“, съдържащ 
следните части:

1. Част „Архитектура“;

2. Част „Конструктивно становище“;

www. in terreerobe. е и
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2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съю з чрез Европейския Фонд за регионално развитие.
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Водещ бенефициент: Община Велико Търново 

Съдърж анието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Int

8



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
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Æ -Æ -ÜJ

3. Част „Електрическа“;

4. Част „ОВК“;

5. Част „ВиК“;

6. Част „Енергийна ефективност“;

7. Част „Пожарна безопасност“

Всички дейности, залегнали в идейния проект са задължителни за разработване в работния 
проект, съответно за строителство. По преценка на участниците могат да се разработят и други 
дейности, които ще повишат енергийната ефективност на сградата и не противоречат на 
допустимите дейности по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ 
- БЪЛГАРИЯ“ 2014 - 2020.

(5) РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ.

Изготвянето на работен проект за нуждите на строителството се възлага на екип от 
правоспособни проектанти.

Работният проект следва да бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба 
по приложимите части. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности 
сметки по приложимите части.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества 
и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни 
данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане 
строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към 
тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и 
стойностни сметки Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно 
изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на 
скица и виза за проектиране, при необходимост.

и>и>и>. БиеггеегоЬе. еи
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С работния проект:

- се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за 
цялостно изпълнение на предвидените видове СМР, удовлетворяващи заданието, а именно 
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис 
Денев“, гр. Велико Търново“;

- се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 
169 от ЗУТ.

- се изготвя количествено стойностна сметка за изпълнение на предвидените мерки

ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните 
изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а 
така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи Работен Инвестиционен Проект за изпълнение на 
строителството в следния обхват:

Част „АРХИТЕКТУРА":

При прилагане на мерките за енергийна ефективност не се променя съществуващата 
фасада, не се променя функционалното разпределение и интериорното решение на сградата, и 
се запазват автентичната визуализация и експресивното въздействие на съществуващата обемно- 
пространствена композиция.

• Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и 
в съответствие с изходните данни от идейния проект и да съдържа информация за необходимите 
строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и 
стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, 
полагане и/или монтаж;

Проектът следва да разработи следните дейности:

- полагане на вътрешна топлоизолация по външните стени от XPS с коефициент на 
топлопроводимост - А = 0,027 W/mK Да се запазят видими мраморните рамки около прозорците, 
т.е. изолацията следва да не наддава над рамките, които са с дебелина 2,5 см.. ;

R O M A N I*

Щ
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

- демонтаж на съществуваща двукатна дървена дограма и монтаж на нова от ПВЦ със 
стъклопакет, при запазване на растера и размерите.

- полагане на вътрешна топлоизолация от ХРБ с коефициент на топлопроводимост - Л = 0,027 
\ М / т К  по граничещите със земята стени на кота -2,28 м.;

- демонтаж на съществуващи стъклени пана /цирлихт/ на кота +9,60 м. и монтаж на нови 
от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на същия растер и размери;

- полагане на топлоизолация от каменна вата - 80 кг/мЗ и циментова замазка върху 
стоманобетонова плоча на кота +9,60 м.;

- монтаж на окачен таван тип "Армстронг" в помещенията на кота +8,50 м. /директор, 
счетоводство/

- Изграждане на тоалетни на подходящо място на кота ±0.00, като е предвидена и такава за 
хора с увреждания.

- Проектно решение за осигуряване на достъпна среда при спазване на изискванията на 
Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Наредба 
№ 4 от 2009 г.) (в сила от 7.7.2009 г.).

При изготвяне на инвестиционен проект проектната документация за достъпната среда се 
представя в част “Архитектура” на проекта, като в обяснителната записка се включва раздел 
„Решения за достъпност” , съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания (Наредба № 4 от 2009 г.) (в сила от 7.7.2009 г.);

Предвид факта, че основната цел на Проекта е внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, следва да се предвиди използването на строителни продукти с максимално 
добри топлотехнически характеристики при спазване изискванията за конструктивна 
устойчивост и дълъг срок на експлоатация.

Проектът по част „Архитектура“ трябва да съдържа следните чертежи
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

•Разпределения - на всички нива, покриви (покривни линии) и др. при необходимост - 
(М1:50); Върху чертежите следва да бъдат показани местата, видът и техническите 
характеристики на изолациите и дограмите.

• Характерни Вертикални разрези на сградата - М1:50; Върху чертежите следва да бъдат 
показани местата, видът и техническите характеристики на изолациите

• Фасади - М1:50

• Архитектурно-строителни детайли в мащаб М1:5, изясняващи изпълнението на отделни 
СМР, слоевете на стени, плочи и др. конструктивни елементи, включително добавените 
топлоизолационни слоеве.

• Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в Спецификация на дограмата

Подробна Количествена сметка за видовете материали и СМР по част „Архитектура“.

Част ..КОНСТРУКТИВНА“:

Част конструктивна следва да определи нуждите от конструктивно въздействие по сградата 
за изпълнение на проектираните енергоспестяващи мерки.

Особено внимание следва да се обърне на нуждата от направата на вътрешна и външна 
хидроизолация по стените в сутерена, съчетана с дренажна система за отвеждане на 
повърхностните и дъждовни води встрани от основите на сградата.

Проектът по част конструктивна следва да съдържа:

• Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния 
проект СМР. Технически изчисления ако е необходимо.

• Детайли за дренажната система.

Част ..ЕЛЕКТРИЧЕСКА“:

Художествената галерия се нуждае от обновяване на осветителната уредба, тъй като 
текущата не е енергийно ефективна, не покрива изискванията за минимална нормена осветеност
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

за всеки тип помещение и е икономически неизгодна. Да се проектира нов тип осветителна уредба 
с LED осветителни тела. Да се идентифицират места, на които е подходящо да бъдат монтирани 
датчици за присъствие за управление на осветлението съгласно идейния проект по същата част. 
Да се проектира допълнително осветление на изложените картини и други експонати.

Да се извърши проверка на захранващите табла и да се проектира ремонт и преустройство 
на същите така че да отговарят на изискванията за безопасност и нормална експлоатация.

Предвид факта, че идейният проект е препоръчал климатизация на сградата с термопомпи 
въздух-вода, следва да се извърши инвентаризация на разполагаемата електрическа мощност и 
при нужда да препоръча заявяване на допълнителна такава към електро разпределителното 
дружество, което участниците задължително декларират в техническото си предложение.

Да се проектира мълниезащитна и заземителна уредба за всички съоръжения, подлежащи 
на заземяване.

Проектът следва да съдържа:

• Обяснителна записка

- описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане 
строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в 
съответствие с действащи норми и стандарти.

- Светлотехнически изчисления

- описание на съществуващите и новопроектирани инсталации

- оценка на съществуващата и проектна електрическа мощност за сградата

- описание на мълниезащитната и заземителна инсталация.

• Графична част

-Разпределения на етажите в М 1:50, вкл. детайли за изпълнение М 1:5 с нанесени 
осветителни тела, окабеляване за тях и други новопроектирани инсталации

- Захранване на съоръженията за отопление, вентилация и климатизация, включително 
новопроектирани ел. табла.

- Мълниезащитна и заземителна инсталация
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

- Табло КИПиА за климатичната инсталация, разположение на датчиците за температура, 
датчици за въглероден диоксид за управление на вентилационната инсталация, окабеляване, 
съоръжения за регулиране и други за автоматично поддържане на параметрите на микроклимата 
в сградата.

В идейния проект по част ОВК е предвидено изграждане на нови отоплителна, климатична 
и вентилационна инсталации с цел подобряване на енергийната ефективност при експлоатацията 
на същите. При разработването на работен проект по част ОВК следва да бъдат разработени 
всички инсталации и мерки, предвидени в идейния проект по тази част.

1. Климатична инсталация

Предвижда се да се изгради инсталация за отопление и охлаждане на помещенията с водни 
конвектори за открит подов и висок стенен монтаж и алуминиеви радиатори в санитарните 
помещения. Да се предвидят два термопомпени агрегата въздух-вода. Единият агрегат ще 
захранва северозападното крило на сградата, а другият - югоизточното. Вътрешните тела да се 
монтират в подпокривните пространства на двете крила на сградата, а външните тела да се 
монтират на североизточните тераси на третия етаж. Термопомпените агрегати трябва да работят 
при температура на външния въздух -15 °С или по-ниска и да бъдат с коефициент на сезонна 
трансформация - SCOP - 3,0 или по-висок. Климатичната инсталация да се проектира с 
температура на топлоносителя вода 7/12°С през лятото и 50/40°С през отоплителния период. 
Тръбната мрежа на инсталацията да се проектира със стоманени тръби на пресова сглобка. За 
отвеждане на конденза към канализацията да се предвиди дренажна система от PVC тръби.

Тръбопроводите от разпределителната мрежа да се изолират с топлоизолация от 
микропореста гума. На всички щрангове и отклонения към конвекторите в помещенията да се 
изпълни топлоизолация и декоративна обшивка с гипсокартон. За осигуряване на нормална 
работа и защита на системата да се предвиди буферен съд, затворен разширителен съд, 
предпазни клапани и датчик поток. Всеки конвектор да се управлява с трипътен вентил и 
контролер с термостат, монтиран в помещението. За управление на термопомпите и 
циркулационните помпи да се предвиди табло КИПиА.

2. Вентилационна инсталация

н>н>и’. !ШеггеегоЬе. еи
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2014 -  2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за  регионално развитие.
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

В сградата е съществувала вентилационна инсталация само в изложбените помещения и 
коридорите на втория етаж. Същата никога не е функционирала. Предвижда се да се изгради 
вентилационна инсталация за изложбените помещения както на втория, така и на първия етаж. 
На втория етаж ще се използват съществуващите места на вентилационни решетки за подаване и 
засмукване на въздуха. Ще се подменят самите решетки. Ще се изградят нови въздуховоди за 
подаване и засмукване на въздуха. Ще се обособят два самостоятелни клона за вентилация - за 
всяко крило на сградата. Ще се монтират климатични машини с рекуператор. Коефициентът на 
рекуперация не трябва да е по-нисък от 70%. Подаването на свеж въздух ще се управлява от 
датчик за въглероден диоксид с цел намаляване на енергийните разходи за затопляне или 
охлаждане на подавания въздух.

• Обяснителна записка

- Да се дадат разяснения и насоки за проектираните инсталации. Да се опише принципа 
им на работа и характеристиките на предвидените съоръжения, режимите на работа и 
ДР-

• Изчислителна част

- да се изчислят топлинните, охладителните и вентилационните товари за всяко

- да се изчислят параметрите на тръбната мрежа и въздуховодите с хидравличните им, 
съответно пневматични съпротивления като се предвиди хидравлично изравняване на отделните 
клонове за тръбната мрежа.

- Да се представят изчисленията на параметрите на термопомпите, циркулационните помпи, 
разширителните съдове, вентилаторите, рекуператорите и другите съоръжения

• Графична част - Чертежи по разпределения на всички ОВК инсталации, аксионометрични 
и принципни схеми, детайли за монтаж, характерни разрези и др.

Част „ВиК“:

При изготвяне на технически проект в част ВиК трябва да се предвиди:

- Подмяна на амортизираната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена.

wh>w. in terresrobe. еи
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

- Изграждане на тоалетни на подходящо място на кота ±0.00, като е предвидена и такава 
за хора с увреждания. В съответствие с Наредба 4 за изискванията за достъпна среда 
оразмеряването и обзавеждането да са съобразени с чл.76 и 79 на Наредбата.

- В тоалетните на втория етаж - проектиране на нова В и К инсталация и нови санитарни
прибори.

- Извеждане на покривните дъждовни води от водосточните тръби до включването им в 
улична канализационна мрежа.

- Реконструкция на канализационната мрежа в сутерена с оглед отводняване на 
помещенията.

- Изграждането на околовръстен дренаж, с който да се обезпечи нахлуването на външни 
подпочвени и повърхностни води в сградата.

- В района на галерията да се предвиди наземен пожарен хидрант съгласно БДС ЕИ 14384 
„Надземни пожарни хидранти колонков тип” , ситуиран до 80 м от сградата.

• Обяснителна записка - Описание на всички предвидени мерки в проекта.

• Графична част - Чертежи на всички етажи с нанесени ВиК инсталации, чертежи на
отводняването на покривите и дренажната инсталация.

• О б я с н и т е л н а  за п и с к а  - П р о е к тъ т  за  е н е р ги й н а  е ф е к ти в н о с т  и м а  за  цел  д а  и зч и сл и  с л о е в е т е  
на о гр а ж д а щ и те  к о н с тр у к ц и и  на с гр ад а та , е ф е к ти в н о с т та  на с и с те м и те  за  о то п л е н и е , о х л а ж д а н е , 
го р е щ а  вода, о св е тл е н и е , е л е к тр о к о н с у м а ц и я та  на в си ч ки  к о н с ум а то р и  и о п р е д е л и  е н е р ги й н а т а  
х а р а к т е р и с ти к а  на с гр а д а та  - н е тн а  е н е р ги я ,  п о тр е б н а  е н е р ги я , п ъ р в и ч н а  е н е р ги я ,  
в ъ гл е в о д о р о д н и  е м и с и и  и др.

• Т е х н и ч е с к и  и зч и сл е н и я . И зч и сл я в а  се  за  в се ки  ти п  о гр а ж д а щ а  к о н с тр у кц и я .  И зч и с л я в а  се  
и н те гр и р а н и я  п о к а за те л  за  е н е р ги й н а  е ф е к ти в н о с т  на с гр а д а та  с ъ гл а с н о  Н а р е д б а  7  за  е н е р ги й н а  
е ф е к ти в н о с т  в с гр ад и . З а л а га т  се  п а р а м е тр и те  на о то п л и те л н а та ,  о х л а д и те л н а та  и в е н ти л а ц и о н н а  
и н с та л а ц и я ,  т а к а  че  д а  б ъ д е  п о с ти гн а т  м и н и м у м  к л ас  С. О п р е д е л я  се  к л аса  за  е н е р ги й н а
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

i M r Ü L - J l l i

ефективност на сградата след изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Изчисляват се 
въглеродните емисии на сградата след внедряване на мерките за енергийна ефективност.

• Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи в М 
1:5 с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики 
на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа 
строителни и енергоефективни продукти. Архитектурно-строителните детайли следва да бъдат 
приложени и в проекта по част «Архитектура».

Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“:

с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително- 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията 
на сградата

• Обяснителна записка

• Графична част

законодателство към момента на изпълнение на поръчката).

Обхват и съдържанието са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи.

Обяснителна записка

Графична част

Част „ПУСО":

с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. 

Част ПРОЕКТНО - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

По части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

(6) ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО.

В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които 
съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни актове. 
Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в 
Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

За материалите, осигуряващи топлотехническите характеристики на сградата, както и за 
машините и съоръженията, посочени в спецификацията, следва да се приложат в офертите на 
участниците декларации за експлоатационните им или техническите им характеристики. За 
останалите материали съответствието им със съществените изисквания, определени в Закона за 
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) ще се доказва при одобряваното на работния 
проект. Проектни решения извън предвидените в идейния проект подлежат на верификация от 
Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ У-А Румъния- 
България“ 2014-2020 преди да бъдат приети и одобрени от Възложителя.

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, 
следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строителните дейности по обекта.

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от 
проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните 
части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за 
правоспособност.

Всички проектни части се подписват от Възложителя. Изпълнителят е длъжен да извърши 
необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 3 /три/ 
работни дни след писмено уведомление от Възложителя.

Изпълнителят на проектирането, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение 
на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Изпълнителят на проектирането се задължава да упражнява авторски надзор в следните 
случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след 
получаване на писмена покана от Възложителя.

www. in terreerobs. еи
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б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. При 
необходимост от авторски надзор на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя покана изпратена чрез 
куриер, по факс или по електронна поща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-малък от 24 часа преди 
датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски надзор. Ако авторският надзор 
се отнася за неработен ден е необходимо уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни. 
При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в поканата дата 
проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на строителната 
площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите експерти, е 
длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на 
повикванията на Възложителя.

(7) ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

- Работният проект следва да се представи в пет екземпляра на хартиен и един екземпляр 
на електронен носител във чертожен формат за графичната част и във формат WORD или EXCEL 
- текстовата част.

При забележки от консултант извършващ оценка за съответствие на инвестиционните 
проекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок в срок до 3 /три/ работни дни след писмено 
уведомление от Възложителя да отрази забележките, за своя сметка и да предаде проекта в обем 
описан по- горе.

- упражняване на авторски надзор - до завършване на строителството с подписване на 
необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

(8) ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с Част трета „Строителство” от ЗУТ и 
започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване 
на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа.
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Разрешение за строеж се издава от Общината при представяне на техническа документация 
за строеж.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 
Изпълнителят посредством експертите си - правоспособни лица, автори на приложимата проектна 
документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от 
ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от експертите проектантите - автори 
на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, 
спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 
подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 
(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 
съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г).

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 
изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в 
строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в 
България и в Европа.

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 
материали за трайно влагане в строежа, обект по проекта: изпълнителят следва да 
проектира, изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове 
и техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован 
експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, 

които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, трябва да имат оценено 
съответствие съгласно горепосочената наредба.
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Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха 
за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

1. отделяне на отровни газове;
2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;
3. излъчване на опасна радиация;
4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;
5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на 

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да 
има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания 
за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и 
само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със 
съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ 
строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на 
енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от 
Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за 
продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други 
ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.). поел. изм. бр. 73 от 4.09.2018 г., в сила от 4.09.2018 г.

Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи за сградата е задължение на Изпълнителя.
В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на 

изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване 
трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за 
съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно
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изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови 
нормативни актове, уреждащи тази материя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка - 
работници топлоизолация, работници хидроизолация, ел. работници, монтажници на климатична 
техника, работници монтаж дограма, бояджии и общи работници; материали; строителни 
съоръжения; заготовки; изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения 
от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички 
норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали 
грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на 
работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в 
Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен 
представител на Възложителя.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План 
за безопасност и здраве:

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 
спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни 
работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността 
и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на 
подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по 
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани 
със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за 
строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План 
за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен 
надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в 
съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
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Изисквания относно опазване на околната среда:
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи 

своите действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и 
невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно 

чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на 
констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират 
и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи 
се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните 
стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания:
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се 

изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния процес:
Контролът се осъществява от:
• Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
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• Инвеститорски контрол на общината в качеството й на Възложител - осъществяват 
проверки на място.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
• проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички 

изменения в тях, одобрени по съответния ред;

• измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени 
СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и 
инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;

• проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 
продукти, и съответствието им с изискванията на работния проект;

проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за 

предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 
продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните 
технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. 
Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или 
инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:
- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен 

и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни 
показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение 
на основните изисквания към строежите;

-„комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат 
сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

Interreg
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- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

„експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени 
като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 
съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. 
с ДВ, бр. 14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз 
основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от 
инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 
№ 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за 
строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска 
техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен 
продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат 
от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация 
за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато 
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 
производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания 
по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, 
които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 
съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 
нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.
Доставката на оборудване, потребяващо енергия, трябва да бъде придружено с документи, 

изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна
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информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията 
на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.). поел. изм. бр. 73 от 4.09.2018 г., в 
сила от 4.09.2018 г.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на 
изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 
одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 
Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 
материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 
изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения 
от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва 
всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При 
възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до 
задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от 
съответните държавни институции.

(9) АВТОРСКИ НАДЗОР

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 
одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством 
проектантите по отделните части на проекта. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на 
извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работния 
проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на 
непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите“.

Авторският надзор ще бъде упражняван след покана от Възложителя във всички случаи, 
когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
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Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време 
на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при 
покана от страна на Възложителя и др.;

Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 
строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение 
на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя окончателен протокол за приемане на 
работата на Изпълнителя по отношение на осъществения авторски надзор по време на 
строителството.

(Ю)КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПОЛЗВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ:

- Изисквания към дограмата: Съгласно идейния проект дограмата следва да бъде изработена 
от минимум 5 камерни ПВЦ профили. Стъклопакетът на западните и южните фасади следва да е 
със едно бяло и едно всесезонно стъкло, а на източните и северните с едно бяло и едно ниско 
емисионно стъкло. Обобщеният коефициент на топлопреминаване за всяка една сглобена 
единица трябва да бъде не повече от 1,4 W/m2.K. Цветовите характеристики и растерът на 
дограмата, трябва да отговарят на архитектурния профил и фасадата на сградата и да запазва 
нейната идентичност, което налага задължително съгласуване на същите с Главния архитект на 
Община Велико Търново, с оглед прецизиране на строителните материали и елементи. Не се 
допуска промяна на формата и площта на дограмата. Участниците са длъжни да представят 
декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния 
продукт за профила и стъклопакета в техническото си предложение.

- Изисквания към топлоизолациите: За външните стени се предвижда топлоизолация от 
вътрешната страна с цел запазване архитектурния облик на сградата. Топлоизолират се стените 
с мазилка. Стените с мраморно покритие от вътре не се топлоизолират. Участниците следва да се 
съобразят с наличието на декоративни мраморни елементи около прозорците. Топлоизолацията 
не трябва да ги закрива.

■*»
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За топлоизолация от вътре в идейния проект е предвиден материал XPS с дебелина 2 см. и 
A=0,027W/m.K. Участникът може да предвиди друг материал или материал с по-голяма дебелина 
за част от стените или за всички стени при спазване на горните изисквания и при гарантиране на 
механична якост и естетичност на изолацията. Участникът представя декларации за 
експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за 
топлоизолационните материали и крайните покрития.

Предвижда се топлоизолация на таванските плочи чрез изграждане на окачен таван с 
топлоизолация вата за част от таваните и чрез полагане на каменна вата и циментова замазка за 
останалата част. Минималните параметри на топлоизолацията, както и видът й са указани в 
идейноя проект. Участникът представя декларации за експлоатационни показатели за 
топлоизолационните материали за таванските плочи

-Изисквания към климатичната инсталация. Предвидено е да бъде изградена климатична 
инсталация за отопление и охлаждане с термопомпи и вентилаторни конвектори. Термопомпите 
следва да осигуряват отопление при - 15 °С и да бъдат с коефициент на сезонна трансформация 
SCOP - минимум 3,0. Мощността на термопомпите следва да е покрива необходимия топлинен, 
охладителен и вентилационен товар. Вентилаторните конвектори да са снабдени с трипътни 
вентили и термостати за управление на температурата в помещението. Циркулационните помпи 
да са с честотно регулиране по дебит и налягане. Участникът представя декларации за 
експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт за 
термопомпите, циркулационните помпи и вентилаторните конвектори.

-Изисквания към вентилационната инсталация. В сградата е съществувала вентилационна 
инсталация само в изложбените помещения и коридорите на втория етаж. Същата никога не е 
функционирала. Предвижда се да се изгради вентилационна инсталация за изложбените 
помещения както на втория, така и на първия етаж. На втория етаж ще се използват 
съществуващите места на вентилационни решетки за подаване и засмукване на въздуха. Ще се 
подменят самите решетки. Ще се изградят нови въздуховоди за подаване и засмукване на 
въздуха. Ще се обособят два самостоятелни клона за вентилация - за всяко крило на сградата. 
Ще се монтират климатични машини с рекуператор. Рекуператорът следва да осигурява 
възстановяване на топлина минимум 70% съобразно изискванията към рекупараторите, поставени 
в Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради. Въздуховодите следва да са шумоизолирани.
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Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за 
характеристиките на строителния продукт за рекуператора, който възнамерява да използва.

- Изисквания към осветителната инсталация. Художествената галерия се нуждае от 
обновяване на осветителната уредба, тъй като текущата не е енергийно- ефективна, не покрива 
изискванията за минимална нормена осветеност за всеки тип помещение и е икономически 
неизгодна. Осветителната инсталация е изпълнена предимно с луминесцентни и К/1/1 лампи. 
Луминесцентните лампи по време на експлоатация значително намаляват отдавания светлинен 
поток, освен това предизвикват трептене на светлината, тоест така наречения флеаринг ефект. 
Предвижда се подмяна на съществуващите осветителни тела с LED осветление и монтиране на 
датчици за присъствие там където е икономически обосновано. Местата на датчиците са указани 
в идейния проект. Да се изгради допълнително осветление на изложените картини и други 
експонати. Участникът представя декларации за експлоатационни показатели или декларации за 
характеристиките на строителния продукт за осветителните тела.

-Изисквания към съпътстващите дейности. Да се изгради дренаж около сградата и 
хидроизолация на стените. Да се осигури отвеждане на дъждовните води в канализацията. Да се 
възстановят повредени плочи от фасадата на сградата.

(11)НОРМАТИВНА РАМКА

Изпълнението на поръчката следва да се извършва в пълно съответствие с правилата на 
Програма „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 2014-2020 и всички указания и изисквания на 
отговорните за управление на дейностите органи на Програмата.

Техническите условия за изпълнение на процедурата са в съответствие със Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи 
строителните дейности.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят следва да спазва стандартите ISO 9001:2015 
за управление на качеството и ISO 14001 за опазване на околната среда или еквивалентни на тях.

Следва да се имат предвид следните документи, с приоритети по реда на представянето:

Разпоредбите и изискванията на Програма „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 2014-2020.
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените 
поръчки.

Закон за устройство на територията.

Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.

Общински нормативни разпоредби.

Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него одобрени 
строителни книжа на проекта - чертежи и количествени сметки, настоящата спецификация.

Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи.

НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на 
следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

Общинска програма за енергийна ефективност 2018-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново;

Закон за енергийната ефективност;

Закон за техническите изисквания към продуктите;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Закон за управление на отпадъците ;

Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

Наредба № 15 от 28 юли 2005г. - За технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия, обн. ДВ бр. 68 от 19.08.2005 г поел. изменение бр. 6 от 
22.01.2016 г., в сила от 23.04.2016 г.;

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите, (издадена от министъра на енергетиката и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, обн.,ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016
г);
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Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., поел. 
изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г.;

Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи;

Наредба № 1з-1971 /29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми при осигуряване 
при пожар;

Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии;

Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на 
електро-монтажните работи;

Наредба № 35/30.11.12 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане 
в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали /ДВ бр.89 от 2012 г.;

Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на действащата 
към 01.01.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, 
геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството , 
имащи отношение към предмета на поръчката.

МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за изпълнение на поръчката е територията на гр. Велико Търново - в кв. 645, УПИ I по 
плана на гр. Велико Търново, местността „Боруна“.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е както следва: до 240 календарни дни от 
предоставяне на изходни данни за проектиране, в т.ч. и изпълнение на СМР от подписването на 
Протокол 2 до приключване на изпълнението и подготвяне на Акт 15.

Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи приключва с издаване на Акт 
образец 15.
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(12)ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка за инженеринг 
(проектиране, СМР и авторски надзор): 1 059 903,70 лв. (един милион и петдесет и девет 
хиляди деветстотин и три лева и седемдесет стотинки) без ДДС, която включва:

Прогнозна стойност за изготвяне на работен проект- 40 745, 83 лв. без ДДС;
Прогнозна стойност за реализиране на СМР - 1 011 008, 70 лв. без ДДС.
Прогнозна стойност за упражняване на авторски надзор - 8 149, 17 лв. без ДДС;

(13)ПРИЛОЖЕНИЯ:

Идеен проект по части:

Част: „Архитектура“; част: „Конструктивно становище“; част „Електрическа“; част „ОВК“; 
част „ВиК“; част „Енергийна ефективност“, част: „Пожарна безопасност“.
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