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ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА
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Днес„^У.^.2015 г., в гр. Смолян,
на основание чл. 101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с 

одобрен от кмета на община Смолян протокол от 21.04.2015г. на комисия, назначена с негова 
Заповед № 708 от 17.04.2015 год.,

между:
ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, бул. „България” 

№ 12, ЕИК: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от НИКОЛАЙ 
ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА -  директор на 
дирекция „ФСБД” на общината, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и
"ПРОИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление област Хасково, община 

Хасково гр. Хасково 6300 ул."Цар Калоян" No 4, ЕИК: 126690709, представлявано от 
КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ - управител, от друга страна, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни обществена 
поръчка с предмет - „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№2 - ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В 
ГРАД СМОЛЯН И С.КУТЕЛА.

1. „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, под жнл.сграда на 
сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян”

2. „Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул.”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, 
гр.Смолян, Община Смолян”

3. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3245 /1П-863, Момчиловци -  
с.Виево/ -  с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община Смолян”

4. „Укрепване на подпорна стена на ул.„Ал. Стамболийски” в кв.Устово, над жил.сграда 
на сем.Хаджимаренски и под жил.сграда на сем.Чакърови, гр.Смолян, Община Смолян”,

в съответствие с Техническо задание /Приложение №1/ и Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
/Приложение №2/, неразделна част от настоящия договор, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да му плати възнаграждение в размер, по начин, при условия и в срокове, определени 
в раздел III и раздел IV от настоящия договор.
(2) Проектирането следва да бъде осъществено съгласно условията на настоящия договор, 
Техническо задание /Приложение №1/, Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/, при 
спазване на условията за финансиране, Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 4 
от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /обн. ДВ, бр. 
51/05.06.2001 г./, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на 
действащото българско законодателство и ОБЩИНА СМОЛЯН, законодателството на
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Европейската общност, включително специфичните нормативни изисквания в областта на 
опазване на околната среда и водите.
(3) Осигуряването на изходните данни за проектиране е съгласно Техническо задание 
/Приложение №1/, което е неразделна част от настоящия договор.
(4) В случай на отправена препоръка при съгласуването на изготвения/те инвестиционен/ни 
проект/и с компетентните органи и експлоатационните дружества към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
отстраняване на непълноти, грешки и други недостатъци в изготвения/те проект/и, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му предоставя в указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-кратки срокове за своя 
сметка консултантска и проектантска помощ и услуги, свързани с дадените указания.

И. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
(2) Срокът за цялостното извършване на дейностите, предмет на настоящата обществена 
поръчка, е 12 /словом дванадесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на 
настоящия договор.
(3) Предаването на изготвения/те работен/ни проект/и в изпълнение на дейностите, предмет на 
настоящия договор, се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в стая 240, находяща се на втория етаж на 
административната сграда на община Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. „България” №12, за 
което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се издава съответен документ.
(4) Приемането на изпълнението се извършва по реда и при условията на настоящия договор.

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА.

Чл.З. (1) Общата цена за изпълнение на УСЛУГАТА съгласно Ценовата оферта към офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/, неразделна част от настоящия договор, е в размер на 
21 432.00 лева /словом двадесет и една хиляди четиристотин тридесет и два лева/ с ДДС, в 
това число:
1. 17 860. 00 лева /словом седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

2. 20 % ДДС - 3 572.00 лева /словом три хиляди петстотин седемдесет и два лева/.

(2) В цената по предходната алинея 1 са включени всички разходи по качественото изпълнение 
на обществената поръчката в описания вид, обхват и срок, включително цената на вложените 
материали, извършени работи и разходите за труд, механизация и техническо обезпечение на 
екипа за изпълнение, в това число офис оборудване и специализиран софтуер за проектиране, 
енергия, транспорт, командировъчни, нощувки и други подобни, както и непредвидените 
разходи и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.4. (1) Възнаграждението по настоящия договор се изплаща при спазване на изискванията по 
чл.12 по следната схема на плащане:
1. Авансовото плащане -  не се предвижда.
2. Окончателно плащане се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считани от 

датата на приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
технически инвестиционни проекти при спазване на условията за приемане на работата 
съобразно разпоредбите на настоящия договор, наличие на осигурено финансиране 
изразяващо се в постъпване на финансови средства в бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна 
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и 
представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура -  оригинал.

(2) Плащанията по извършените възложени дейности и услуги, предмет на настоящия договор, се 
извършват въз основа на двустранно подписан между страните приемо-предавателен протокол и 
издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството. 
Чл.5. Плащанията се извършват по банков път чрез банков превод по следната посочена сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: BG 47 FINV 915010 BGNOCKJ6
BIC код на банката: FINVBGSF
Банка: ПИБАД
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Клон/офис:____________________

Чл.6. Фактурите се издават в лева.

ХАСКОВО

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи качествено изпълнение на уговореното с настоящия договор в сроковете и при 
условията на същия, включително и авторските права върху всяка част от изготвения/те от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиционен/ни проект/и в изпълнение на дейностите по настоящия 
договор.

2. При поискване да получава информация за хода на изпълнението на договора.

3. Да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор по всяко време, без да 

пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва коректно и своевременно своите задължения и без да 
нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 

упълномощените от него лица в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако изпълнението им е фактически невъзможно или противоречи на 
настоящия договор и на закона.

4. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение.

5. Да одобри или да не одобри замяна на някое от лицата, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, когато това се налага, при условията и по реда на настоящия 
договор.

6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на изработеното по чл.1, ал.1, 
предмет на настоящия договор, в случаите, когато то е непълно или не съответства като 

съдържание и качество на изискванията му, както и в случай че инвестиционният/те проект/и 
бъде/ат върнат/и от съгласуващите и/или одобряващите органи /компетентни органи и 

експлоатационни дружества/ -  в съответствие с техните изисквания.

7. Да откаже приемането на представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиционни проекти или на 

която и да е тяхна част, когато не съответстват в значителна степен по обем и качество на 
условията на настоящия договор, условията за финансиране и не може да бъде изменен, 
допълнен или преработен.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение при пълно, точно и

навременно изпълнение на неговите задължения, съобразно реда, условията и в сроковете по 
настоящия договор. .

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на 
задълженията му по договора.

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата налична техническа документация и изходни 

данни, необходими за изпълнение на проектирането, както и допълнителни данни, при 

поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, пряко или косвено свързани или необходими за 
изпълнение предмета на настоящия договор.

4. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3-дневен срок от подписване на договора за имената на 

ангажираните длъжностни лица от екипа си, служебните им адреси и координатите за връзка, 

както и при промяна на член на екипа си - в 3-дневен срок от промяната.

5. Да приеме изработения/те от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с предмета и условията на 

настоящия договор инвестиционен/ни проект/и във фаза технически проект чрез 

подписването на приемо-предавателен протокол в 10 (десет) дневен срок от предаването му 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на този срок 

писмено забележките на приемателната комисия по чл. 10, ал. 1 с оглед допълването и/или 

коригирането на проекта/тите, в случай че не отговаря/т на изискванията по договора.

6. Да освободи представената гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на договора, 

съгласно клаузите на настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор да

C&tJ

R I JN A

MOIVOC' ol CIS* ? • •
ПШМ\ .,RUN A O
V / V '  istT» i rtfloi :3.0CW

CaurbtoU  n o v i'o r.n  .• V -iv -n

3



получи договореното възнаграждение при условията и в срока съгласно настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по 

настоящия договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко или 

косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор.
3. Да предложи смяна на някое от лицата, които ще използва за изпълнение на поръчката, при 

определените в настоящия договор условия.

4. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изготвените в съответствие с предмета и условията 

на настоящия договор инвестиционни проекти във фаза работен чрез подписването на 
приемо-предавателни протоколи в 10 (десет) дневен срок от предаването им на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши възложените дейности качествено, в договорения срок, с грижата на добрия 

търговец, при спазване на нормативните изискванията и правила, в съответствие с 
Техническото задание /Приложение №1/, условията на настоящия договор и Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/, неразделна част от настоящия договор.

2. Да изпълнява задълженията си по настоящия договор безпристрастно и лоялно, съобразно 

принципите на професионалната етика и най-добрите практики в съответната област.

3. Да информира периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на възложените му 
дейности.

4. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от 

съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от 
настъпването им.

5. Да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършването на 

текущ контрол за правилното и ефективно изпълнение на възложената работа, както и на 

документални проверки и проверки на място преди извършването на плащания по настоящия 
договор.

6. Да изпълнява указанията на упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, които не нарушават 

оперативната му самостоятелност, възможно е да бъдат изпълнени и не противоречат на 
настоящия договор и на закона.

7. Да осигури изпълнението на договора да бъде извършено от посочените от него в офертата

/Приложение № 2/ лица /правоспособни проектанти по задължителните съгласно
техническото задание части на инвестиционните проекти/.

8. Да организира и съгласува работата на експертите по т. 7, както и да съдейства за 

осигуряване на условия за качествената им работа.

9. Да не заменя някое от лицата, които ще използва за изпълнение на поръчката, без 
предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. Да присъства на всички срещи, свързани с обсъждане, разглеждане и приемане на 

подготвените от него проекти или която и да е тяхна съставна част в изпълнение на 
дейностите по настоящия договор.

11. Да дава разяснения по изпълнението на поръчката при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Разясненията се дават незабавно при постъпване на питане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при 

невъзможност за моментален отговор - в 1-дневен срок от постъпване на искането за 
разяснение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12. Да докладва и защитава проектните решения при експертизирането, разглеждането, 
обявяването и утвърждаването им.

13. Да предаде за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвения/те инвестиционен/ни проект/и 

съгласно условията на Техническото задание за проектиране /Приложение №1/ на мястото за 

изпълнение съгласно чл.2, ал.З от настоящия договор.

14. Да участва и осигури за своя сметка участието на експерти от екипа си и ако е приложимо - 

от екипа на подизпълнителя/ите си, при приемането на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15. Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авторското право върху всички части на изработения/те 

работен/ни инвестиционен/ни проект/и, което право преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

приемането на изработения/те проект/и, без за това да е необходимо каквото и да е 

допълнително волеизявление на страните.
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16. В срок от 5 (пет) дни от получаване на забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на органите, 

компетентни да съгласуват и одобрят проекта/ите съгласно действащото законодателство, да 

отстрани за своя сметка непълнотите и грешките в представения/те в изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор инвестиционен/ни проект/и, допуснати по негова 
вина и да предаде материалите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред 
трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или 
контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да 
не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнението на 

дейностите по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези 

действия от всяко лице от екипа си и ако е приложимо - от подизпълнителите си.
18. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с 

извършваните дейностите, предмет на настоящия договор.

19. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 

приемливо време до документацията, свързана с изпълнените услуги, за извършване на 

проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.
20. Да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от подизпълнителите, 

в случай на използване на подизпълнители за изпълнение на договора.

21. Да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко 

ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на 
проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица.

22. Да изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по 
предходната точка.

23. 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, заедно с дължимите лихви.

24. Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин -  с действия, думи или 
бездействия, да не уронва неговия престиж.

25. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и 
документи, които са придобити, съставени, събрани или изготвени от него във връзка с 
дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези 

документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без 
изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за законосъобразността, качеството, пълнотата и 

приложимостта на изготвените от него проекти в изпълнение на дейностите, предмет на 
настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, 
свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или 
допълнение на същия.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ.

Чл.9. (1) Изпълнението на предмета на настоящия договор се приема от комисия за приемане на 

изпълнението на договора, назначена със заповед на кмета на община Смолян.
(2) При своята дейност комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни 

доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността й от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

Чл.10. (1) Комисията преглежда изпълнението и в 7 (седем) дневен срок дава становище относно 

приемането на изработеното по настоящия договор. Комисията може да откаже да приеме 

изпълнението, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо 

изпълнение на отделни задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на отказ на комисията да приеме изпълнението, тя излага писмено в протокол 

своите забележки, които се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) дни от 

предаването на изпълнението от негова страна с оглед допълването и/или коригирането на 

документацията в 5 (пет) дневен срок.
(3) В случай че изпълнението съответства на предмета и условията на настоящия договор,
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комисията съставя протокол, с който удостоверява изпълнението на настоящия договор.
(4) Приемането на изпълнението на предмета на договора по чл. 1 се извършва с подписване на 

приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на 

протокола на комисията по предходната алинея в срок до 10 (десет) дни от предаването на 

изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. МЕХАНИЗЪМ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ДОГОВОРА.

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява текущ контрол върху изпълнението на договора, като 
може по всяко време да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор, без да 

пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва коректно и своевременно своите задължения и без да 

нарушава оперативната му самостоятелност.
(2) При констатиране на отклонение от точното изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез 
упълномощените от него лица дава задължителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 

изпълнението на договора.
Чл.12. Преди извършване на всяко плащане по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 
100% (сто процента) документална проверка на фактурите и другите документи, доказващи 

извършването на разходи във връзка с договора и проверка на място за удостоверяване на 

извършването на заявените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане дейности, базирани на настоящия 

договор.

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.13. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договорените работи, включително гаранцията за 

законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изготвените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проекти в изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, е в размер 

на 5% /пет на сто/ от общата стойност на договора без ДДС, съставляваща сума в размер на 

893.00 лева !словом осемстотин деветдесет и три лева/.

(2) Гаранцията по предходната алинея е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на 

банкова/парична гаранция.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията от банкова в парична, като 

предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ календарни дни от 

предоставянето на новата форма на гаранция.

Чл.14. (1) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение 

гаранцията се освобождава в срок до 30 дни след изпълнението на договора и при условие, че за 
този срок не са направени забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от компетентни органи и 

експлоатационни дружества към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на непълноти, грешки и 

други недостатъци в изготвения/те проект/и в изпълнение на дейностите по настоящия договор.

(2) В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до максималния й размер.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото 

изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд.
(4) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение на отменя задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от компетентни 

органи и експлоатационни дружества непълноти, недостатъци и грешки в изпълненото. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

X. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ. 
Чл.15. (1) При частично неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от цената на договора.

(2) При некачествено и/или лошо изпълнение, и/или пълно неизпълнение на договора като цяло, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 %  (двадесет процента)

от цената на договора.
(3) При неспазване на срока за изпълнение на предмета на договора по чл. 2, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ до изпълнението му заплаща неустойка в размер на 1% (един процент) от 

стойността на дължимата сума по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20% 

(двадесет процента) от цената на договора.
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(4) Сумите на неустойките по ал. 1 -  3 се прихващат от цената на договора с изявление за 

прихващане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.16. В случай на забавяне на което и да е от плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до извършване на плащането дължи неустойка от 0.2% 

(нула цяло и две десети процента) на ден от стойността на съответното забавено плащане, но не 

повече от 5% (пет процента) от цената на договора.
Чл.17. (1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за действително претърпените 

вреди и пропуснати ползи от неизпълнението, в случай че те надхвърлят договорената 

неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.
(2) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при изпълнение на 

настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
Чл.18. (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по 
договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди или 

предотврати и които са възникнали след сключването на договора.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на 

неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа това събитие 

е можело да бъде предотвратено.

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не 
може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по предходната алинея.
Чл.19. (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнение или забавено 

изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде 
определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се 

позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор.

Чл.20. (1) Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по смисъла на 

чл.18, ал. 1, което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в петдневен 

срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на 

въздействието на непреодолимата сила, както и какви са възможните последици от нея за 

изпълнението на договора.

(2) Към известието по ал. 1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 

доказателства за настъпването, естеството, размера на непреодолимата сила и причинната връзка 

между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение.

(3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните органи в срок, по- 

дълъг от посочения в ал. 1, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, е длъжна с известието по ал. 1 да съобщи за това обстоятелство и в 

петдневен срок след предоставянето на съответното доказателство от компетентния орган да 

уведоми другата страна и да й представи доказателството.

(4) При неуведомяване по ал. 1 се дължи обезщетение за настъпилите вреди.

Чл.21. (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е 

възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна да предприеме всички възможни мерки, за да 

ограничи последиците от настъпването на събитието.

(2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази 

част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
Чл.22. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 

сила, ведно с уведомлението по чл.20, ал.1, изпраща до другата страна уведомление за спиране 

на изпълнението на договора до отпадане на непреодолимата сила.

(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са определени като 

непреодолима сила в известието по чл. 20, ал. 1, страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие в петдневен срок уведомява 

другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(3) Ако след изтичане на петдневния срок по ал. 2, страната, която е дала известието за спиране 

по ал. 1, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна 

писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и



иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок 

за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.

(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната, която е дала 

известието по ал.1, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 

прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.
Чл.23. (1) Когато обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като 

непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, 
че на практика водят до невъзможност за изпълнението на договора като цяло, страната, 

изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 

известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.
(2) След получаване на известието по ал. 1, насрещната страна има право да прекрати договора.

XII. СПИРАНЕ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл.24. (1) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е 
било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била 
надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на представените документи и 

доказателства.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на 

спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това.
(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на изпълнението на договора и се 

възстановява от получаването на уведомлението по чл. 22, ал.2.

(4) За периода на спиране на изпълнението плащанията по договора не се дължат.
(5) Максималният срок, за който може да се спре изпълнението на настоящия договор поради 

наличие на непреодолима сила, е 3 /три/ месеца от датата на настъпването й.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.25. Промени и допълнения на настоящия договор се извършват по изключение само под 

формата на писмен анекс, подписан от двете страни, при спазване на императивните разпоредби на 

ЗОП и ППЗОП.

XIV. ЛИЦА КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПОРЪЧКАТА.

Чл.26. За изпълнение на предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява участието 

на лицата, посочени в офертата /Приложение № 2/, неразделна част от този договор.
Чл.27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му, без 

предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва по своя инициатива да предложи смяна на някое от лицата в 

следните случаи:

1. При смърт на някой които участникът е възнамерявал да използва за изпълнение на 

поръчката.
2. При невъзможност да изпълнява възложената му работа, поради болест, довела до трайна 

неработоспособност на ключовия експерт.
3. При необходимост от замяна на някое от лицата поради причини, които не зависят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Когато някое от лицата бъде осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от 

общ характер.

5. При лишаване на някое от лицата от правото да упражнява определена професия или 

дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор.

(3) В случаите по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в 

което мотивира предложението си за смяна на лицето и прилага доказателства за наличието на 

някое от основанията по горната алинея.
(4) С уведомлението по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друго лице, който да замени 

първоначално определеното, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага 

доказателства за това. Новото лице трябва да притежава еквивалентна квалификация като тази 

на замененото и професионален опит, не по-малък от неговия.



(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже.
(6) При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложеното техническо лице, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друго с ново уведомление по ал. 3, което съдържа информацията и 

доказателствата по ал.4.

(7) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на техническо лице, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) В случай, че дадено техническо лице не е сменено незабавно и е минал период от време 

преди новото лице да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новото техническо лице, или да 

предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие.

XV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.28. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на страните по 

договора.

2. С взаимно писмено споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от 

прекратяването.

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство страните 
си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на обективната 

невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е 
налице.

4. Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до другата 
страна при виновно неизпълнение, както и при забавено, некачествено и/или лошо 

изпълнение на задълженията й по договора.

5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 43, ал.4 от ЗОП.

6. При спиране изпълнението на настоящия договор за срок, по-дълъг от предвидения в чл. 24, 
ал.5.

(2) В случай на отказ по ал.1, т.5 от по -  нататъшно изпълнение на възложената работа 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора 
към момента на неговото прекратяване въз основа на двустранно съставен констативен протокол 

за извършените неизплатени дейности.

(3) При прекратяване на договора по ал.1, т.4 поради виновно неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да плати докато не получи качествено 

изпълнение.

(4) При прекратяване на договора по ал.1, т.4 поради виновно неизпълнение от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на 

извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен 

констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без предизвестие, ако 

изпълнението не отговаря на изискванията му, а констатираните в протокола на комисията по 
чл.10, ал.2 недостатъци не могат да бъдат отстранени по никакъв начин или не бъдат отстранени 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5 (пет) дневен срок.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от 

сключването на договора.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно писмено 

предизвестие, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждането на 

процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор или при изпълнението на задължения 

по него са допуснати съществени нарушения на законодателството в областта на обществените 

поръчки.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.29. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.ЗО. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на

R I N A
150О vU <’•> vf iv "у



уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.31. В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или спорове по или във 

връзка с настоящия договор, или неговото нарушаване, се прилага следната процедура за 

уреждането им:
1. Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата страна за естеството 

на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, не по-късно от седем дни 

от момента на възникването.
2. При получаване на уведомлението по предходната точка, представителите на страните се 

задължават да започнат консултации с цел постигане разрешение на претенцията, 

възникналото противоречие или спор, по взаимно съгласие, без да се стига до прекъсване в 
хода на изпълнението на дейностите.

Чл.32. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 

връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия, относно действителността, 

тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси 

неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд.

Чл.ЗЗ. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 

противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или 

договора като цяло.
Чл.34. Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, заедно с всички документи за участие в 

процедурата, както и техническото задание за проектиране, представляват неразделна част от 
настоящия договор.

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра -  по два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:
1. Приложение № 1: Техническо задание

2. Приложение № 2: Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Техническа оферта, Ценова оферта, Списък 

на лицата, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката.

3. Приложение № 3: Документ за внесена гаранция за изпълнение;

4. Приложение № 4: Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРАСИМИР ДЕЛЧЕ
Управител на 

"ПРОИНВЕСТ" ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА
Директор на дирекция „ ФСДБ” на община Смолян

\ 10
V) R I N A

Ч



ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolvan.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.
към покана с изх. № 4 от 07.04.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 

услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез публична покана, с предмет: „Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян "

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти 

на територията на община Смолян

Обособена позиция №2 - Изготвяне на технически инвестиционени проекти за обекти в 
град Смолян и с.Кутела.

1. „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на 
сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян”

2. „Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул.”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, 
гр.Смолян, Община Смолян”

3. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3245 ЛН-863, Момчиловци -  

с.Виево/- с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община Смолян”

4. „Укрепване на подпорна стена на ул.„Ал. Стамболийски” в кв.Устово, над жил.сграда 

на сем.Хаджимаренски и под жил.сграда на сем.Чакърови, гр.Смолян, Община Смолян”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община гр.Смолян

I. Изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите:

1.1. Скица-извадка от кадастрална карта и регулационен план от плана на гр.Смолян

1.2. Геоложка, сеизмоложка и геотехническа характеристика на района :

Инженерно -  геоложки проучвания не са извършвани за конкретните обекти. Инженерно -  

геоложките характеристики да се определят от проектанта -  конструктор въз основа на 
извършен оглед на място на повърхността.

По отношение на сеизмичните въздействия, обектите попадат в района на гр.Смолян -  

сеизмичен район от седма степен с референтно максимално ускорение agr = 0,15.

1.3. Становища и данни от съответните експлоатационни дружества: няма.

1.4. Геодезическа, картна, планова и кадастрална основа:

Да се използва скица-извадка от кадастрална карта и регулационен план от плана на гр.Смолян 

по т.1.1.
1.5. Опорен план на недвижимите паметници на културата и извадка от археологическия 

регистър: няма.

1.6. Предварителни проучвания за обектите: няма.
1.7. Други изходни данни и документи, които се изискват с нормативен или административен 

акт: няма.

II. Фаза на инвестиционните проекти:
Инвестиционните проекти за обектите да се изготвят във фаза “Технически проект”.

III. Части на инвестиционните проекти:

III. 1. Част “Конструктивна”

III.2. Част “План за безопасност и здраве”

Ш.З. Част “Геодезическа”
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111.4. Част “Сметна документация”
111.5. Част „План за управление на строителните отпадъците”
111.6. Част „Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително- 

монтажни работи на обекта”.
IV. Изисквания към инвестиционните проекти за обектите съгласна Наредба №4 от 

21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

IV. 1. Част “Конструктивна”:
IV. 1.1. Да се проектират подпорни стени при следните параметри на обектите.

1. За обект: „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на 
сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян”

Приблизителна дължина на подпорната стена : 80,00 м.
Височина на подпорната стена (над фундамента): 5,00 м.
2. За обект: „Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул.”Хан Аспарух” до 

„Гамакабел”, гр.Смолян, Община Смолян”
Приблизителна дължина на подпорната стена : 12,00 м.

Височина на подпорната стена (над фундамента): 10,50 м.

3. За обект: „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3245 ЛП-863, 

Момчиловци -  с.Виево/ -  с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община Смолян”

Приблизителна дължина на подпорната стена : 40,00 м.

Височина на подпорната стена (над фундамента) : 4,00 м.

4. За обект: „Укрепване на подпорни стени на ул.„Ал. Стамболийски” в кв.Устово, над 
жил.сграда на сем.Хаджимаренски и под жил.сграда на сем.Чакърови, гр.Смолян, Община 
Смолян”

Приблизителна дължина на подпорната стена : 55,00 м.

Височина на подпорната стена (над фундамента) : 5,00 м.

Инженерно -  геоложките характеристики да се определят от проектанта въз основа на извършен 

оглед на място на повърхността.

IV. 1.2. Проектите да отговарят на изискванията на чл.169 от ЗУТ.
IV. 1.3. Проектите да съдържат:

- Обяснителна записка;

- Изчислителна част (представя се само в един екземпляр на хартиен носител);
- Графична част : Ситуация в мащаб М 1:500 и чертежи в мащаб М 1:50.

- Техническа експертиза.

- Заключение от Техническата експертиза.
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на проектанта - копие.

- Удостоверение за правоспособност на лицето, упражнило “Технически контрол” по част 

“Конструктивна” на инвестиционния проект - копие.
IV. 1.4. Проектите да бъдат подписани от проектанта и да бъдат подпечатани с персоналният му 

проектантски печат и заверени с персонален печат за „Технически контрол” -  част 

“Конструктивна” и съгласуван от проектантите по различните части.

IV.2. Част “План за безопасност и здраве и противопожарна безопасност”:

- Проектите да отговарят на изискванията на чл. 169 от ЗУТ.

- Проектите да бъдат подписани от проектанта и да бъдат подпечатани с персоналният му 

проектантски печат.

IV.3. Част “Геодезическа”:

IV.3.1. Проектите да отговарят на изискванията на чл. 169 от ЗУТ.

IV.3.2. Проектите да съдържат:

- Тахиметрична снимка в подходящ мащаб.

- Трасировъчен план.
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на проектанта - копие.
IV.3.3. Проектите да бъдат подписани от проектанта и да бъдат подпечатани с персоналният му 

проектантски печат и съгласуван от проектантите по различните части.

IV 4 Част “Сметна локументаттия”:---------------------------------------------.—.—_ _ —........ ............
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IV.4.1. Съдържа
- Количествена сметка.

Да се изготви и подробна количествена сметка

- Количествено-стойностна сметка на „Building Manager” или „Microsoft Excel”. 
Количествено-стойностната сметка се определя на база количествената сметка, съобразно 

нормите за разход на строителни материали, труд и механизация по УСН, при следните 

елементи на ценообразуване:

часова ставка -  3.50 лв./час; 
доставно-складови разходи - 1 0 % ;  
допълнителни разходи върху труда - 1 0 0 % ;  

допълнителни разходи върху механизация -  50 % ; 
печалба - 1 0 % .

IV.5. Част „План за управление на строителните отпадъците”:
- Включва прогноза за образуване на строителните отпадъци (СО) и степента на тяхното 

материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени 

СО, които се влагат в строежите; мерки, които се предприемат при управлението на 

образуваните СО. Планът за управление на СО да се изпълни в съответствие с разпоредбите на 

„Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали”, (приета с ПМС №277 от 05.11.2012г., обн.ДВ бр.89 от 13 ноември 2012г.)

IV. 6. Част „Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително- 
монтажни работи на обекта”.

- Проектите да се разработят съгласно Наредба №3 от 16.08.201 Ог. на МРРБ, за временна 

организация и безопасността на движението при извършване на строително-монтажни работи по 
пътищата и улици.

За обект: „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на 

сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян” -  не се изисква.

V. Брой екземпляри :

Частите на инвестиционните проекти за обектите по т. III. да се представят в 4 (четири) 

екземпляра на хартиен носител и 1(един) екземпляр на електронен носител.

VI. Съгласуване от проектантите на отделните части на проектите:
Проектите да се представят във вид, съобразен с изискванията на чл.139 ал.(З) от ЗУТ.

VII. Цена на проектите:
Да се представи Ценова оферта с приложена хонорар -  сметка, изготвена въз основа на 

действащата “Методика за определяне на възнагражденията за предоставяне на проектантски 

услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране” (обн. ДВ 

бр.17 от 19.02.2008г.) и приложенията към нея по съответните части на инвестиционните 

проекти.

VIII. Срок за изготвяне на инвестиционните проекти:
Проектите да се изготвят в срок не по - дълъг от 20 (двадесет) календарни дни, считани от датата 

на подписване на договора за изпълнение.

Изготвили:

Инж. Васка Караджова /положен подпис/ 

Симеон Велинов /положен подпис/

Ружка Илчева /положен подпис/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
към покана с изх. № 4 от 07.04.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 
услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез публична покана, с предмет: „Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян“.

Образец № 1 

До:
Община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 12

ОТ: „ПРОИНВЕСТ” ЕООД,
/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Цар Калоян” № 4 

регистриран Ф.Д. 1218/ 2005г. на Хасковски окръжен съд ,
/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 126690709 , 

представляван от Красимир Делчев Ангелов,
/трите имена/

в качеството му на Управител ,

/длъжност или друго качество/ 

регистрация по ДДС BG 126690709,
/данни за регистрация по ДДС на участника/ 

адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. „Цар Калоян” № 4,
телефон за контакт: 038/ 66 48 49, факс: 038/ 58 03 03, електронна поща: bildkom_ofis@abv.bg, 
Обслужваща банка 
„ПИБ” АД ХАСКОВО 
IBAN : BG47FINV915010BGNOCKJ6 

BIC: FINVBGSF
Титуляр па сметката: „ПРОИНВЕСТ” ЕООД

Т Е Х Н И Ч Е С К А  О Ф Е Р Т А
за

участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за „УСЛУГА” по 
реда на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез публична покана, с предмет: 

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти 

на територията на община Смолян

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В ГРАД СМОЛЯН И С.КУТЕЛА. 1. 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.”КАЙНАДИНА” №13, ПОД 

ЖИЛ.СГРАДА НА СЕМ.КОВАЧЕВИ, ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН”. 2. 
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ.”ХАН 

АСПАРУХ” ДО „ГАМАКАБЕЛ”, ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН”. 3. 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3245 /Ш-863, 
МОМЧИЛОВЦИ -  С.ВИЕВО/ -  С.КУТЕЛА /SML 2241/, ПРИ КМ.3+600, ОБЩИНА 
СМОЛЯН”. 4. „УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.„АЛ. 
СТАМБОЛИЙСКИ" В КВ.УСТОВО, НАД ЖИЛ.СГРАДА НА 

СЕМ.ХАДЖИМАРЕНСКИ И ПОД ЖИЛ.СГРАДА НА СЕМ.ЧАКЪРОВИ, ГР.СМОЛЯН, 
ОБЩИНА СМОЛЯН”.
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Забележка: Участникът посочва номера и наименованието на обособената позиция, за

която се отнася техническата му оферта1.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като проучихме публичната покана и приложенията към нея с настоящата 

техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената 

поръчка:

1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, 
до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за 

дата на получаване на офертата.

2. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълним 

дейностите предмет на настоящата обществена поръчката, в срок от: 12 /дванадест/ 

календарни дни, считани от датата на сключване на договора за изпълнение.

*Забежка: Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от участника в 

процедурата в дни, но е не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считани от датата на 

подписване на договора за изпълнение.

3. Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията му, в това число 

предвидените условия и начин на плащане.

4. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим 
договор по приложения към публичната покана образец и в законоустановения срок. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до 

изтичане на срока на договора.
5. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 

изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

6. Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението съгласно Техническото 

задание по настоящата обособена позиция, условията на финансиране, както и всички 

документи, приложени към публичната покана, и приемаме да изпълним всички задължения, 

произтичащи от обявените условия.
7. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от 

възложителя за изпълнението на поръчката.

14.04.2015г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Красимир Ангелов - Управител

Техническа оферта се изготвя за съответната обособена позиция, по която участва 
участникът.

Всеки ог участниците може да подаде оферта само £а една обособена позиция.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
към покана с изх. № 4 от 07.04.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 

услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез публична покана, с предмет: „Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян

Образец № 2 

До:
Община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 12 

ОТ: „ПРОИНВЕСТ” ЕООД,
/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Цар Калоян” № 4 

регистриран Ф.Д. 1218/ 2005г. на Хасковски окръжен съд ,
/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 126690709 , 
представляван от Красимир Делчев Ангелов,

/трите имена/

в качеството му на Управител ,

/длъжност или друго качество/ 

регистрация по ДДС BG 126690709,

/данни за регистрация по ДДС на участника/ 
адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. „Цар Калоян” № 4,

телефон за контакт: 038/ 66 48 49, факс: 038/ 58 03 03, електронна поща: bildkom_ofis@abv.bg,
Обслужваща банка
„ПИБ” АД ХАСКОВО
IBAN : BG47FINV915010BGNOCKJ6
BIC: FINYBGSF
Титуляр на сметката: „ПРОИНВЕСТ” ЕООД

Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

за

участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за „УСЛУГА” по реда 
на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез публична покана, с предмет:

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти 

на територията на община Смолян“.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В ГРАД СМОЛЯН И С.КУТЕЛА. 1. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА 

СТЕНА НА УЛ.”КАЙНАДИНА” №13, ПОД ЖИЛ.СГРАДА НА СЕМ.КОВАЧЕВИ, ГР.СМОЛЯН, 
ОБЩИНА СМОЛЯН”. 2. „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА 

УЛ ”ХАН АСПАРУХ” ДО „ГАМАКАБЕЛ”, ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН”. 3. 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3245 /Ш-863, 
МОМЧИЛОВЦИ -  С.ВИЕВО/ -  С.КУТЕЛА /SML 2241/, ПРИ КМ.3+600, ОБЩИНА СМОЛЯН”. 4. 
„УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.„АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” В КВ.УСТОВО, НАД 
ЖИЛ.СГРАДА НА СЕМ.ХАДЖИМАРЕНСКИ И ПОД ЖИЛ.СГРАДА НА СЕМ.ЧАКЪРОВИ, 
ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН”.

Забележка: Участникът посочва номера и наименованието на обособената позиция, за

която се отнася ценовата му оферта1'.

1 Ценова оферта и приложената към нея Хонорар -  сметка се изготвят за съответната 

обособена позиция по която участва участникът.
Всеки от участниците може да подаде оферта само за една обособена позиция.

1



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 
Ви, заложени в публичната покана за настоящата поръчка и приложенията към нея.

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до 

изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за дата на 

получаване на офертата.

3. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата! 
нашето ценово предложение е в размер на:

17 860,00 лева /седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС,

която цена е формирана на база на следните оферирани от нас цени за изготвяне 

______________на технически инвестиционни проекти за обекти:_____________

№

по

ред

Вид дейност Цена в лева 

без ДЦС

1. Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обект:

1. „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда 

на сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян”

5 840.00

2. Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обект:

2. „Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул.”Хан Аспарух” до 

„Гамакабел”, гр.Смолян, Община Смолян”.

3 300.00

3. Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обект:

3. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3245 /Ш-863, 
Момчиловци -  с.Виево/ -  с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община

Смолян”.

3 800.00

4. Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обект:

4. „Укрепване на подпорна стена на ул.„Ал. Стамболийски” в кв.Устово, 

над жил.сграда на сем.Хаджимаренски и под жил.сграда на сем.Чакърови,

гр.Смолян, Община Смолян”

4 920.00

Посочените стойности включват всички разходи за качественото изпълнение на дейностите, предмет на 
обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително цената на извършени работи и 
разходите за труд, механизация и техническо обезпечение на екипа за изпълнение, в това число офис 
оборудване и специализиран софтуер за проектиране, енергия, транспорт, командировъчни, нощувки и 
други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за изпълнителя.

Забележка: Към ценовата си оферта всеки участник следва да приложи Хонорар -  сметка 

ведно с приложенията към нея по съответните части на инвестиционните проекти.

4. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ние сме 
съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в 
размер на 5 % от стойността на договора без Д ДС.

5. Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията му, в това число и предвидените 
условия и начин на плащане. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще 
сключим договор по приложения към поканата образец и в законоустановения срок. Приемаме да се 
считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

6. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение 
настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

7. Заявяваме, че сме запознати с изискванията към изпълнението, условията на финансиране, 
вида на услугите и съпътстващите ги и произтичащи от тях задължения, дейности и поддейности, в 
резултат на което приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

8. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от 
възложителя за изпълнението на поръчката.

15.04.2015г.
ПО

> S ' 1 ‘ •

Красимир Ангелов - Управител



Хонорар - сметка
в град Смолян и с.Кутела. 1. „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, 

под жил.сграда на сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян”. 2. „Възстановяване на 

подпорна стена и водосток на ул.”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, гр.Смолян, Община 

Смолян”. 3. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3245 ЯН-863, 

Момчиловци -  с.Виево/ -  с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община Смолян”. 4.

,,Укрепване на подпорна стена на ул.„Ал. Стамболийски" в кв.Устово, над жил.сграда

№ Видове работи Брой

проектан

ти

Цена

(лева)

I. Изготвяне на технически инвестиционен проект, в т.ч:

1 Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти в 

град Смолян и с.Кутела. 1. „Изграждане на подпорна стена на 

ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на сем.Ковачеви, 

гр.Смолян, Община Смолян”

2 3248

2 Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти в 

град Смолян и с.Кутела.2. „Възстановяване на подпорна стена и 

водосток на ул.”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, гр.Смолян, 

Община Смолян”.

2 2320

3 Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти в 

град Смолян и с.Кутела.З. „Изграждане на подпорна стена на 

общински път SML 3245 /111-863, Момчиловци -  с.Виево/ -  

с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община Смолян”.

2 2784

4 Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти в 

град Смолян и с.Кутела.4. „Укрепване на подпорна стена на 

ул.„Ал. Стамболийски" в кв.Устово, над жил.сграда на 

сем.Хаджимаренски и под жил.сграда на сем.Чакърови,

2 2784

II ОБЩА СУМА за Проектантски хонорари за обекти 1+2+3+4
11136

III. Осигурителни вноски / ДОО 16,3% + ДЗПО 5% + ФОНД 30 8%/
3264

IV. Транспортни разходи /Збр. х 400 км/ 240

V. Командировъчни /2 човека х 6 дни х 20 лв/ 240

Нощувки /2 човека х 3 нощи х 50 лв/ 300

VI. Консумативи 150

VII. Непредвидени разходи
200

ОБЩО РАЗХОДИ: 15530

VIII Печалба 15% 2330

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА-/без'ДД< /̂: 17860

Съставил:............................

/Красимир Ангелов - управугг&л/,/

Ч./г



Хонорар - сметка
за Обособена позиция №2 - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти в град Смолян и с.Кутела. 1. „Изграждане на 

подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян”. 2. „Възстановяване на 

подпорна стена и водосток на ул.”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, гр.Смолян, Община Смолян”. 3. „Изграждане на подпорна стена на 

общински път SML 3245 /111-863, Момчиловци -  с.Виево/ -  с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община Смолян”. 4. „Укрепване на 

подпорна стена на ул.„Ал. Стамболийски" в кв.Устово, над жил.сграда на сем.Хаджимаренски и под жил.сграда на сем.Чакърови,

гр.Смолян, Община Смолян”

№ Видове работи Дни Часове 

на ден

Човеко

часове

Часова

ставка

Обща

цена

(лева)

I. Изготвяне на технически инвестиционен проект, в т.ч:

1 Изготвяне на работен проект по част Конструкции за обект: „Изграждане на подпорна 

стена на ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община 

Смолян”.
4 8 32 58 1856

2 Изготвяне на работен проект по част Геодезия за обект: „Изграждане на подпорна стена на 

ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян”. 3 8 24 58 1392

ОБЩО за обект 1: 3248

3 Изготвяне на работен проект по част Конструкции за обект: „Възстановяване на подпорна 

стена и водосток наул ”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, гр.Смолян, Община Смолян”. 2 8 16 58 928

4 Изготвяне на работен проект по част Геодезия за обект:„Възстановяване на подпорна стена 

и водосток на ул.”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, гр.Смолян, Община Смолян”. 3 8 24 58 1392

ОБЩО за обект 2: 2320



5 Изготвяне на работен проект по част Конструкции за обект: „Изграждане на подпорна 

стена на общински път SML 3245 /Ш-863, Момчиловци -  с.Виево/ -  с.Кутела /SML 2241/, 

при км.3+600, Община Смолян”

3 8 24 58 1392

6 Изготвяне на работен проект по част Геодезия за обект:„Изграждане на подпорна стена на 

общински път SML 3245 /П1-863, Момчиловци -  с.Виево/ -  с.Кутела /SML 2241/, при 

км.3+600, Община Смолян”

3 8 24 58 1392

ОБЩО за обект 3: 2784

7 Изготвяне на работен проект по част Конструкции за обект: „Укрепване на подпорна стена 

на ул.„Ал. Стамболийски" в кв.Устово, над жил.сграда на сем.Хаджимаренски и под 

жил.сграда на сем.Чакърови, гр.Смолян, Община Смолян”.

3 8 24 58 1392

8 Изготвяне на работен проект по част Геодезия за обект:„Укрепване на подпорна стена на 

ул.„Ал. Стамболийски" в кв.Устово, над жил.сграда на сем.Хаджимаренски и под 

жил.сграда на сем.Чакърови, гр.Смолян, Община Смолян”.

3 8 24 58 1392

ОБЩО за обект 4: 2784

ОБЩА СУМА за Проектантски хонорари за обекти 1+2+3+4 11136

III. Осигурителни вноски / ДОО 16,3% + ДЗПО 5% + ФОНД 30 8%/ 3264

IV. Транспортни разходи /Збр. х 400 км/ 240

V. Командировъчни /2 човека х 6 дни х 20 лв/ 240

Нощувки /2 човека х 3 нощи х 50 лв/ 300

VI. Консумативи 150

VII. Непредвидени разходи 200

ОБЩО РАЗХОДЯ: 15530

VIII Печалба 15% 2330

ОБЩА ИРЕДЛАГА1ЦЩНА /без ДДС/: 17860

Съставил:...................  /)
/Красимир Ангел o^V^npaBirre^/



, ЗА СМОЛЯ!
MUNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mai!:obshtina_smo!yan@abv.bg, www.smoSyaa.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

към покана с изх. № 4 от 07.04.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез 

публична покана, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян

Образец № 8

ОТ: „ПРОИНВЕСТ” ЕООД.

със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Цар Калоян” № 4 

регистриран Ф.Д. 1218/ 2005г. на Хасковски окръжен съд ,

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 126690709 , 

представляван от Красимир Делчев Ангелов, в качеството му на Управител ,

регистрация по ДЦС BG 126690709, адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. „Цар Калоян” № 4,

участник в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за „УСЛУГА” по реда на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез публична 

покана, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян А

СПИСЪК
на лицата /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, 

които участникът ще използва за изпълнение на поръчката

RUN А 
13 ...



)

Име, презиме, Дейност, която Вид Данни за образование н професионална Години професионален опит в сферата на
№ фамилия ще изпълнява в 

настоящата 
поръчка

правоотношение -  

трудов или 

граждански 

договор

квалификации строителството, инженеринга, 

проектирането и/илн строителния надзор

Строителен

инженер

Николай Любчев Щерев
граждански

договор

Виеше Строителен инженер -  

промишлено и гражданско строителство 

УАСГгр. София Серия

Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност от КИИП № 04753 от 

21.08.2004г.

Удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност по част ПБ от КИИП 

№ 04753 от 21.08.2004г 
Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност за ТК по част 

Конструктивна от КИИП N° 01284 от 

27.03.2014г.,

От 2007 до момента , „Щерев -  АН” ЕООД - 
Хасково, Инженер- проектант, конструктор, 

Проектиране и инженерингова дейност, 

Изготвяне на проекти за обекти по част „СК” 

От 2003г. до момента, „Проинвест” ЕООД -  

Хасково, Проектант свободна практика, 

Проектиране и инженерингова дейност, 

Изготвяне на проекти за обекти по част „СК” 
2003г. -2004г, ЕТ „Любчо Щерев” -  Хасково, 

Инженер конструктор, Проектиране и 

инженерингова дейност

2001 г, -2002г. „Гарант” 2000” ООД, Проектант 

свободна практика и технически сътрудник, 

Проектиране и инженерингова дейност

1999-2004г. -Автомагистрали „Черно море” ,

Виеше, инженер по геодезия, Инженер -  геодезист, Проектиране,

фотограметрия и картография Геодезически снимки итрасировка

2. Геодезист ВНВАУ „Г. Дмитров”- Шумен, Серия 2004- 2014г - ШУ „Епископ Константин

Илия Христов Илиев
граждански

договор

№ .
Удостоверение за пълна проектантска

Преславски”, Преподавател, Инженерна 

геодезия, регулация и вертикална планировка

правоспособност от КИИП №12542 от 2005- до момента, Евростройконсулт” ООД,

31.03.2006г Управител, Проектиране, Геодезически 

снимки, вертикална планировка, дейности по

кадастъра

Известна ми е отговорността?™®}^. M3 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

15.04.2015г. . . А : '■'
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РАЙОНЕН СЪД ХАСКОВО 

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 
Per. № 2938

ВАЖИ ЗА СРОК 

ОТ ШЕСТ 

МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 2 7 .0 4 .2 0 1 5  г.

СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМ О СТ 

РАЙОНЕН СЪД ХАСКОВО
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ 
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ХАСКОВО,

СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

КРАСИ М И Р ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): общ. Хасково обл. Хасково

ГРАЖДАНСТВО: България
НАСТОЯЩ АДРЕС: <ш. Хасково обл. Хасково

МАЙКА: НИКОЛИНА КОЛЕВА АНГЕЛОВА, род. на
БАЩА: ДЕЛЧО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ, род. на

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: сключване на договор

/Димитринка Петрова/

Стр. 1/1



Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелства 

по чл.47, ал.5 от ЗОП

Подписаният,

Л.К. № : ...........

адрес: гр. .-

, издадена на г
#'i ,

' j  •' V  ’

МВР.

П 0 / .  U /f  /  /-• Гг 'Z *в качеството ми на управител на . .у. . .  С. А. :.7  ' ........... ./Д7г...............,

със седалище и адрес на управление . fji-. £ г . /

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 

. . Ш Д Ш Я Я Д . . . .  . - участник, определен за изпълнител на обществена 

поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез публична 

покана, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти 

за обекти на територията на община Смолян“, по Обособена позиция 

.. - .
лА*а  c l  -фуу tC  Л̂р1 ( Р * и̂  а * с <.

7 ...... .................................. ........................ /............................................. " 7 .....................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация.

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 

21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили 

промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от 

настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни.

Декларатор:

[подпис

4  Я ■ I' 7, - Я Д ,*2 

[дата на подписване]


