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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор 

като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на 

ФИДИК на обектите в обхвата на проект „Изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Велико Търново” 

 

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

 

Въпрос № 1: Във връзка с минимални изисквания за технически възможности и 

квалификация: участника да представи списък с договори за услуги, сходни с 

предмета на поръчката, към който следва да се приложат препоръки за съответните 

договори. „Към всяка препоръка се прилагат копия на извлечение от съответния 

договор, доказващ предмета му, и доказателства за изпълнението му (документи, 

съставени във връзка с изпълнението на договора, протоколи, платежни документи и 

други – по преценка на Участника)“:  

Ще приеме ли Възложителят заверено копие на издадено Разрешение за 

ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация като доказателства за 

изпълнение на съответния договор? 

 

Отговор: Разрешението за ползване/Удостоверението за въвеждане в експлоатация служат 

като доказателство за изпълнение на съответния договор като консултант по ЗУТ, тъй като 

наименованията на обекта и на лицето, упражнявало строителен надзор, са изписани в него, 

но не отменят изискването за прилагане на препоръка.  

 

Въпрос № 2: Моля да потвърдите, че е допустимо един експерт да участва в екипа на 

два или повече участника в процедурата? 

 

Отговор: Моля погледнете т.6 от Декларация Образец №16, която се попълва от всеки един 

от ключовите експерти на Участника, която гласи „Не участвам в екипа на друг участник в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка“. В същата декларация има 

запис гласящ: „Разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящата 

декларация, може да доведе до дисквалификацията на Участника или уволнението ми, ако 

ме наемат.“ 

 

Въпрос № 3: В Документацията за участие за обществената поръчка, на стр. 97, том III 

– Технически спецификации, т.1.5. е записано следното:  

 

Проектът "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново" включва 3 обекта: 

� „Регионална система за управление на отпадъците”, разположена на Площадка 

№5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново 
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в землището на с. Шереметя, чието изграждане ще бъде възложено по Договорните 

условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – 

строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и 

инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга); 

� „Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, 

отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 

кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови 

данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – 

съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в 

землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново”, чието изграждане ще бъде 

възложено по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и 

инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга). 

В тази връзка, моля да уточните: кои са трите цитирани обекта, кои има предвид 

Възложителят? 

 

Отговор: В Документацията за участие за обществената поръчка, на стр. 9, том II – 

Указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, т.2.2. е записано 

следното:  

„Обекти ,  включени  в  обхвата  на  поръчката  

Обектите, включени в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление 

на отпадъците в регион Велико Търново" са: 

� „Регионална система за управление на отпадъците”, разположена на Площадка №5 - 

съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в 

землището на с. Шереметя, чието изграждане ще бъде възложено с Договор за строителство 

на обекта по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и 

проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и 

инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга); 

� „Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, 

отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, 

пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - 

външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени 

на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 

Шереметя, общ. Велико Търново”, чието изграждане ще бъде възложено с Договор за 

строителство на обекта по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на 

строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).“ 

 

В допълнение в Документацията за участие за обществената поръчка, на стр. 179 и 180, том 

IV – Проект на договор (Образец №25),  чл.1, ал.2 е записано следното: 

„Обектите, включени в обхвата на проект „Изграждане на Регионална система за 

управление на отпадъците в регион Велико Търново” са: 



  
Европейски съюз 

Европейски фонд за 

регионално развитие 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.” 

  Решения за 
        по-добър живот 

 

 

 

 

                       Национална                                                  Проектът е за финансиране от Европейския фонд за                                                                                         

                Стратегическа                                                     регионално развитие и от държавния бюджет на  

           Референтна рамка                                                  Република България чрез Оперативна програма  

       2007-2013                                                                     „Околна среда 2007-2013 г.”                                                                    

1. „Регионална система за управление на отпадъците”, разположена на Площадка №5 - 

съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в 

землището на с. Шереметя, чието изграждане ще бъде възложено с Договор за строителство 

на обекта по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и 

проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и 

инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга); 

2. „Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ 

колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV пътна връзка 

и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до 

съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо 

депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико 

Търново", чието изграждане ще бъде възложено с Договор за строителство на обекта по 

Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, 

проектирани от Възложителя (Червена книга).” 

 

Видно от изложеното по-горе обектите са 2, а не 3. Записът в Документацията за участие за 

обществената поръчка, на стр. 97, том III – Технически спецификации, т.1.5: „Проектът 

„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново" включва 3 обекта:..” следва да се счита за печатна грешка. 

 

Въпрос № 4: Моля да потвърдите, че е допустимо ключовите експерти, както и 

неключовите, да изпълняват задълженията си извън мястото на изпълнение на 

поръчката, когато това не пречи за изпълнението на дейностите по договора?  

 

Отговор: В Документацията за участие за обществената поръчка, на стр. 25, том II – 

Указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, т.13.1. записано е 

следното:  

„Всички експерти, които имат основна роля в изпълнението на Договора, са ключови 

експерти. Ключовите експерти трябва да бъдат ангажирани по изпълнението на настоящата 

поръчка на пълен работен ден за периода от началото на изпълнение на дейностите за 

надзор на отделните обекти до издаването на Разрешение за ползване на всички обекти в 

обхвата на поръчката и да бъдат на разположение при необходимост в процеса на пробна 

експлоатация от издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за 

съобщаване на дефекти по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) на всички 

обекти в обхвата на поръчката.“ Относно неключовите експерти на същата страница по-длу 

има запис гласящ: “Неключовите експерти трябва да бъдат на разположение при 

необходимост за целия период на изпълнение на поръчката и да бъдат ангажирани по 

изпълнението на настоящата поръчка на пълен работен ден през периодите на изпълнение 

на строително-монтажни работи в областта на тяхната квалификация.“ 

Съгласно Документацията, стр. 12 и стр. 13 от том II – Указания за участие в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, в т.6 е указано мястото за изпълнение на поръчката, а 

именно: „Местата за изпъление на поръчката са Площадка № 5 – съседни терени на 

съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 

Шереметя, общ. Велико Търново, на която ще бъдат изградени Регионално депо за неопасни 
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отпадъци на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез 

депониране, в своята съвкупност съставляващи Регионална система за управление на 

отпадъците в регион Велико Търново, и трасетата и площадките на външните връзки на 

Площадка № 5 до съществуващите мрежи и съоръжения - елементи на техническата 

инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно 

електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно 

захранване за пренос на цифрови данни. 

В административната сграда на Община Велико Търново ще се осъществяват 

работни срещи с Екипа за управление на проекта и представители на ОУ на ОП „Околна 

среда 2007 - 2013 г.”, доколкото са необходими за изпълнение на задачите.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Май 2013 г. 

 

 


