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Днес, . . ^ 3 . гр. София, между:

с

с

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз Борис I” №121, ЕИК 
000632256, представлявано от Стоян Братоев Иванов, в качеството на Изпълнителен 
директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски 
проход” №65, ет.4, ЕИК 200701882, представлявано от Димитър Христов Попов, в 
качеството на Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
страна,

наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Рещение № РД-12- 
093/21.05.2018г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 
поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния 
към квартал „Слатина””,
се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
• Проучване на съществуващата инженерна инфраструктура;
• Изготвяне на Подробен устройствен план за трасето на линията на метрото, с план за 
линейна регулация, придружен със схеми на инженерната инфраструктура;
• Изготвяне на идеен проект за метротрасе с дължина 5690 метра и 6 броя 
метростанции със съответни чертежи и количествени сметки по всички специалности, 
съгласно Техническата спецификация, както следва:
Част: Регулация и схеми на инженерната инфраструктура 
Част: Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания
Част: Трасе и профил, трасировъчен план на метростанциите и външните съоръжения, 
геодезия
Част: Архитектура на метростанциите, вертикална планировка и озеленяване 
Част: Конструкции на метростанциите и тунелите 
Част: ВК, помпени станции и външни ВК връзки
Част: Електромеханична; Отопление, вентилация и климатизация и енергийна 
ефективност по Наредба №7/2004г.
Част: Релсов път, включително оборотен участък, пътни репери и указателни знаци 
Част: Контактна мрежа
Част: План за безопасност и здраве в съответствие с Наредба 2 от 22.03.04г. на МРРБ и 
Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар
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Част: Електрически системи и инсталации, Тяговопонизителни и понизителни станции, 
Заземителни инсталации. Външно електрозахранване 
Част: Автоматика и телемеханика
Част: Комуникационни и аудио визуални системи - КАВС /пожароизвестяване, радио 
оповестявяне, видеонаблюдение, часофикация, диспечерски връзки, сигнално- 
охранителна система, система за контрол на достъпа до служебните помещения 
Част: Интегрирана радио-комуникационна система
Част: Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС -  
Соттип1сабоп Вазес! Тга1п Соп1го1/
Част: Пътническа информационна система /ПИС/
Част: Транспортно-комуникационна система 
Част: Контрол на достъпа и таксуване на пътниците
Част: Автоматика и телемеханика на осветлението и електромеханичните уредби 
/помпи, вентилатори, ескалатори и асансьори/
Част: Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/
Част: Диспечерско управление на ел. снабдяването /8САПА система/
Част: Реконструкция и преустройство на засегнатата инженерна и пътна 
инфраструктура /ВиК, електро, тт мрежи, пътни работи и топлофикационни 
съоръжения/,
наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на 
персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 
1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от 
него.

С

Чл. 3. В срок до 3 {три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в 
срок до 5 {пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 
Страните.
Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е 18 {осемнадесет) месеца.
Конкретните срокове за изпълнение на отделните задачи се определят в график, 
изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с 
Техническото предложение -  Приложение № 2.
Изготвянето на Идейния проект, предмет на поръчката, съдържа изпълнението на 4 
{четири) задачи. Дейностите, които се включват в отделните задачи и крайните срокове 
за тяхното изпълнение, са както следва:

Задача 1 -  Дейности: Изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ и идеен 
проект по част: Трасе и профил.

Краен срок за изпълнение /предаване/: края на 6-ти месец;
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Задача 2 -  Дейности: Изготвяне на идеен проект по части: Конструкции, 
Архитектура, Релсов път. Контактна мрежа, вкл. количествени сметки по окрупнени 
показатели.

Краен срок за изпълнение /предаване/: края на 12-ти месец;
Задача 3 -  Дейности: Изготвяне на идеен проект по всички останали проектни 

части, вкл. количествени сметки по окрупнени показатели;
Краен срок за изпълнение /предаване/: края на 16-ти месец;
Задача 4 -  Дейности: Приемане на идейния проект от Технически съвет на 

Възложителя.
Краен срок за изпълнение /предаване/: края на 18-ти месец.
Приемането на изпълнението на отделните задачи ще става с двустранен 

протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При наличие на забележки от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да ги отстранява в срок до един 
месец след съобщаването им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Продължителността на изпълнение на отделните задачи е детайлно посочена в 
Техническото предложение -  Приложение № 2.

Чл. 6. Изпълнението на Договора започва, съответно Срокът за изпълнение на 
Услугите започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е гр.София.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 8. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 958000 (деветстотин петдесет и осем хиляди) 
лева без ДДС и 1149600 (един милион сто четиридесет и девет хиляди и шестотин) 
лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не 
подлежи на промяна.

В случай, че изпълнението на Договора налага извърщването на разходи за заплащане 
на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се считат за 
включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния 
случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 
следва:
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(а) авансово плащане в размер на 10% (десет) от Цената -  в срок до 30 
(тридесет) дни, считано от подаване на Искане за авансово плащане и гаранция, 
обезпечаваща авансово предоставените средства, в пълен размер, в една от формите, 
предвидени в ЗОП. Искането за авансово плащане се представя след датата на 
подписване на договора и след писменото уведомление по чл.6 от договора.

(б) междинни плащания в размер на 80% (осемдесет) от Цената -  в срок до 30 
(тридесет) дни, считано от приемане на изпълнението на отделните задачи:
- първо междинно плащане в размер на 10% (десет) от Цената при изпълнение на 
Задача 1: Изговяне на Подробен устройствен план /ПУП/ и идеен проект по част: Трасе 
и профил;
- второ междинно плащане в размер на 35% (тридесет и пет) от Цената при 
изпълнение на Задача 2: Изговяне на идеен проект по части: Конструкции, 
Архитектура, Релсов път. Контактна мрежа, вкл. количествени сметки по окрупнени 
показатели;
- трето междинно плащане в размер на 35% (тридесет и пет) от Цената, при 
изпълнение на Задача 3: Изговяне на идеен проект по всички останали проектни части, 
вкл. количествени сметки по окрупнени показатели;

(в) окончателно плащане в размер на 20% (двадесет) от Цената -  в срок до 30 
(тридесет) дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора 
/Задача 4: Приемане на идейния проект от Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/.

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор, с изключение на авансовото плащане по 
Ч Л .9  б.(а) от Договора, се извърщва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените Услуги за съответната задача, представен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната задача, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, 
при съответно спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на 
изпълнението” от Договора; и
3. фактура за дължимата сума/част от Цената за съответната задача, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Авансовото плащане по чл.9 б.(а) от Договора, се извърщва въз основа на фактура за 
дължимата сума от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърщва всяко дължимо плащане в срок до 30 
(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по а л .1.
(4) От всяко плащане по чл.9, букви „б” и „в” се приспада пропорционално преведения 
аванс.

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извърщват в лева чрез банков превод 
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
В1С: Ш СКВ08Р
ШАК: В066 Ш СК 9660 1008 1170 00
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извърщени.

стр. 4 от 16



ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ
с р е д с т в а '
Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% {три на сто) от Стойността 
на Договора без ДДС, а именно 28740.00 (двадесет и осем хиляди седемстотин и 
четиридесет) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора^, извършено в съответствие с този 
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с 
индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите 
действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора, в срок до 10 {десет) дни от подписването на допълнително 
споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
в лева:
Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян 
IВАN: ВО34ШСК76301039298950 
В1С: Ш СКВ08

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плашане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
{тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Когато се предвижда авансово плащане по договора, съответно -  предоставяне на гаранция за 
изпълнение и гаранция за авансово предоставени средства.

■ Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, 
ал.1, Т.Т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП.
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(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

С

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва 
да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
{тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
{тридесет) дни след прекратяване на Договора в пълен размер, ако липсват основания 
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) . Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на писмено 
уведомление до застрахователя.
(3) Гаранцията или съответната част от нея 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. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранциите.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 
{тридесет) дни, след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 
което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е уведомил писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
развали Договора на това основание;
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2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 
(десет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 
застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на 
Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Гаранция за авансово предоставени средства^
Чл. 22. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в 
размер на 114960 (сто и четиринадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева, както е 
предвидено в Чл. 9 б.(а) от Договора („Гаранция за авансово предоставени 
средства“).
(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 
изискванията на Чл. 14-16.
(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след 
връщане или усвояване на аванса' .̂

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово 
предоставени средства

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са 
престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 24. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 ̂ Клауза, приложима когато се предвижда авансово плащане по договора.

* Размерът и срокът за освобождаване на гаранцията за авансово предоставените средства са определени 
изрично в Ч Л . 1 11,  ал.З ЗОП.
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Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 -  11 от 
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация 
и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, 
когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. [45] от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на 
Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 {пет) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 5 {пет) дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 
66, ал. 2 и 11 ЗОП;
10. Да изпълни услугите, включени в предмета на този договор, спазвайки всички 
актуални норми, стандарти и инструкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и разпоредбите на 
действащото национално и европейско законодателство;
11. Да извърщи проучване на съществуващата инженерна инфраструктура;
12. Да изготви Подробен устройствен план за трасето на линията на метрото, с план за 
линейна регулация, придружен със схеми на инженерната инфраструктура;
13. Да спазва графика за изпълнение на услугите, докладва статуса и напредъка на 
отделните дейности и предлага действия, които са необходими за спазване на графика 
за изпълнение на Проекта;
14. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ докладите, документите и проектите и да 
извършва преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;
15. Да участва в месечни срещи за управлението на Проекта, осигурявайки 
присъствието на ръководителя на Проекта и при нужда -  на проектантите по отделните 
части на проекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след всяка месечна среща се задължава да изготвя 
доклад, който да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
16. Да изработи и представи всички проектни разработки, в обхвата на договора, 
отговарящи напълно на техническите спецификации;
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17. Да изготвя, окомплектова и подава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите 
документи и формуляри за получаване на изходни данни и съгласувания от външни за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ институции, съгласно изискванията на техническата спецификация.
18. Да осигури поддържане през целият срок на договора валидността на застраховката 
за професионална отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ.

с

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или 
да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но 
без с това да пречи на изпълнението.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и 
при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 45 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно 
клаузите на чл. [17/21] от Договора.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 29. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка отделна задача се 
документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка 
от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право;
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите/докладите в определен от него 
срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат 
установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани 
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до
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отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от 
Страните в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 
[5] от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в 
изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се 
определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 
[31 -  35] от Договора.

с

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,3% (нула цяло и три на сто) от 
Цената за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността му.

Чл. 32. При констатирано лощо или друго неточно или частично изпълнение на 
отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да 
дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на 
услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 
изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от 
Стойността на Договора.

Чл, 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл, 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 
(три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство.
5. при условията по чл.5, ал.1, т.З от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
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с

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на всяка от Страните.
3. без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
3.1.забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 
20{двадесет) дни;
3.2. в случайте на чл.32 от този договор.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 
{тридесет) дни, след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 
което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е уведомил писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 20 (двадесет) 
дни и след отправена пимена покана не я продължи;
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани допуснатите пропуски в работата си в 
определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 
изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 38. В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено 
изпълнение, всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на 
тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без 
да дължи предизвестие или обезщетение.

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без 
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на 
клаузата за разрещаване на спорове по този Договор.

Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извърщената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
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б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 
на Договора.

Чл. 41. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

С

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 42. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 
понятия -  според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 43. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители 
са длъжни да спазват 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.

Конфиденциалност

Чл. 44. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна 
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 
Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 
характер, свързани с изпълнението на Договора.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член. Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарущаване на този 
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
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в случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 
наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

С

с

Чл. 45. 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 Услугите, 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.

Авторски права

Чл. 46. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 
чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 
авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В 
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
пълната отговорност и понася всички шети, произтичаши от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 
изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 
и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 
права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения
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Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания 
по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или 
залагани съгласно приложимото право.

Изменения

С

С

Чл. 48. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 
изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 49. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 
от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението 
на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 
до 3 {три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. 
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 
тях насрещни задължения се спира.
(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 умищлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 50. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 51. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 
извърщват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва; 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Княз Борис I №121 
Тел.: 02 921 20 01 
Факс: 02 987 22 44
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е-та11: те!го@те1;гороИ1ап.Ь§
Лице за контакт: инж. Стефан Дерменджиев

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Шипченски проход” №65, ет.4
Тел.: 02 80 72 604; 08М 0889 922 611
Факс: 02 971 95 96
е-таИ: с11т1Шг.таг§ап1оу@5\уесо.Ь§
Лице за контакт: Димитър Маргаритов

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 
куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 5 {пет) дни от вписването й в съответния регистър.

Език^

Чл. 52. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на 
несъответствия, водещ е българският език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, 
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или негови представители или служители), 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 53. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.
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Разрешаване на спорове

Чл. 54. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 55. Този Договор се състои от 16 {шестнадесет) страници и е изготвен и подписан 
в 2 {два) еднообразни екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 56. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения:
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Списък на основнитедфректанти, които ще изпълняват поръчката.
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СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД

\
чл. 2 от ЗЗЛД

ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

,ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕТА 
МЕТРОЛИНИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА”

„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

София, февруари 2018 год.

СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
гр. София 1574
бул. Шипченски проход 65, ет. 4 
Телефон 02 8072600 
Рах 02 9719596
оГПсеОвууесо.Ьо. ууи/и/.еи/еео.Ьо

/

5м есо \№ез1егп Еигоре АВ
МетЬег о( 111е 5и/есо Сгоир

А
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Образец 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, ЕИК 200 701 882, Димитър Христов Попов 
-  Изпълнителен директор, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 65, ет.4, 
тел.: (2) 8 072 600, факс: (2) 9 719 596, е-поща: оШсе(а)8шесо.Ь§

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за 
кореспонденция -  адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва 

да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и
неговите членове)

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния към квартал 
„Слатина”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената 
поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на посочената 
обществена поръчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената 
поръчка, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, 
посочени в техническата спецификация за нея.

1. Предлагам да извършим „Изготвяне на идеен проект за отклонение от трета 
метролиния към квартал „Слатина” за срок от 18 осемнадесет месеца.

2. Декларирам, че представлявания от мен участник ше изпълни обществената поръчка в 
пълен обем при спазване на нормативните изисквания и в съответствие с изискванията, 
посочени в Техническата спецификация, включително Техническото задание за 
проектиране и документацията за обществената поръчка, както следва:

> Ще проучим съществуващите инженерни мрежи по трасето на отклонението;
>  Ще изготвим Подробен устройствен план на избраното трасе за отклонението от трети 

метродиаметър към квартал „Слатина”, придружен със схеми на инженерната 
инфраструктура.

> Ще изготвим Идеен проект в съответствие с изискванията на Наредба 4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти и настоящото Задание за проектиране, със 
съответни количествени сметки за основните видове работи и оборудване;

3. Ще изпълним 4-те задачи към Проекта, предмет на поръчката, по дейности и крайни 
срокове за изпълнение, както следва:

> Задача 1

Дейности: Изготвяне на Подробен устройствен план ПУП и Идеен проект по чает 
Трасе и профил. . б ч
Краен срок за изпълнение предаване;: края на 6-ти месец;

/
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> Задача 2
Дейности: Изготвяне на идеен проект по части: Конструкции, Архитектура, Релсов 
път, Контактна мрежа, вкл. количествени сметки по окрупнени показатели.
Краен срок за изпълнение предаване/; края на 12-ти месец;
> Задача 3
Дейности: Изготвяне на идеен проект по всички останали проектни части, вкл. 
количествени сметки по окрупнени показатели;
Краен срок за изпълнение предаване/; края на 16-ти месец;
> Задача 4
Дейности: Приемане на идейния проект от Технически съвет на Възложителя.
Краен срок за изпълнение: края на 18-ти месец.

4. Запознат съм, че предаването на изпълнението на отделните задачи ще става с 
двустранен протокол между Изпълнител и Възложител в посочените по-горе срокове и 
съобразно приложения график. При наличие на забележки от страна на Възложителя, 
ние ще ги отстраним за своя сметка в срок до един месец след съобщаването им от 
Възложителя.

5. Декларирам, че представлявания от мен участник ще изпълни обществената поръчка с 
посочените по-долу основни правоспособни проектанти, с образователна и 
професионална квалификация, както следва:

/ ?

чл. 2 ОТ ЗЗЛД
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№
Основни правоспособни

проектанти по отделните части

ред на проекта -  Име, презиме и
фамилия

1 Божидар Божинов 
ЧЛ. 2 от ЗЗЛД

0^

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Проектант по част 
Конструкции

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)
Инженерно-строителен институт, София, 
виеше образование, специалност 
„Хидромелиоративно строителство“,
професионална квалификация
„Строителен инженер". Диплома серия

'' ' чл. 2 от ЗЗЛД”  чл. 2 от ЗЗЛД
Удостоверение № за пълна
проектантска правоспособност по части 
Конструктивна и изпълнение на 
строителството, издадено от КИИП, 
валидно за 2018 г.

ч|1. 2 от ЗЗЛДУдостоверение Л за пълна
проектантска правоспособност по части: 
Инженерно-геоложка н хидрогеоложка; 
Земна основа, издадено от КИИП. валидно
за 2018 г..

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Месторабота: „Грунд 1“ ООД, гр. София 
Период: 04.01.2008 г. до момента
Основни функции: Управител, проектант по част Конструкции 

Описание на проектирани обекти:

Проект №1
• Проектиране по част конструктивна на подземна метеостанция 

8-11 и прилежащия към нея подземен паркинг от II диаметър на 
метрото в София, от 12.2010 г. до 08.2011 г.;
Част Конструкции, фаза: Работен проект
Възложител по проектирането: "Евро Алианс” АД, София 1113.
ул. „Александър Жендов“ Ляб, тел 359 888 531 465, лице за
контакт: арх. инж. Валентин Трашлиев
Възложител по основния договор: Столична обшина,
„Метрополитен“ ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 121. 
тел.: 987-63-94, лице за контакт: Кирил Зайков

Проект N“2
•  Проектиране по част конструктивна на подземна метеостанция 

8>| (СУ Св. „Климент Охридски) от I диаметър на метрото в 
София, от 07.2007 г. до 03.2008 г.
Част Конструкции, фаза: Работен проект 
Възложител: Столична община, „Метрополитен“ ЕАД, п>. София 
1000, ул. „Княз Борис I“ № 121, тел 98"'-63-94, лице за контакт: 
Кирил Зайков

Проект Х>*3
• Проектиране по част конструктивна на подземна метеостанция 

9>1 (Стадион Васил Левски) от I диаметър на метрото в София, 
от II 2007 г до 0-^2008 г
Част Конструкции, фаза: Работен проект ^
Възложител. Столична обшина, „Метрополитен“ ЕАД, гр. София

чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

чл. 2 от ЗЗЛД

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

Георги Евстатиев

ч ч

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Проектант по част 
Конструкции на тунели

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, Ху 

на диплома; X" на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или Х<> на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Висш инженерно строителен институт, 
гр. София, виеше образование, 
специалност ..Хидроенергийно 
строителство“, професионална 
квалификация „Строителен инженер по 
хидроенергийно строителство“ Диплома 
№  ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД 
Удостоверение 2 от 
проектантска правоспособност по части 
Хидротехнически съоръжения, 
Строително-констпуктивна за 
хидротехнически оръжения; 
Технологична за хидротехнически 
съоръжения, издадено от КИИП, валидно 
за 2018 г.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива', наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

1000, ул. „Княз Борис I“ Х« 121, тел.: 987-63-94, лице за контакт: 
Кирил Зайков

Проект Хв4
• Проектиране по част конструктивна на подземна метеостанция 

8-111 (Орлов мост) от III диаметър на метрото в София, от 
08.2016 г. до 06.2017 г.
Част Конструкции, фаза: Работен проект
Възложител по проектирането: "Евро Алианс" АД, София! 113, 
ул. „Александър Жендов“ Х«6, тел. • 359 888 531 465, лице за 
контакт: арх. инж. Валентин Трашлиев
Възложител по основния договор Столична община, 
„Метрополитен“ ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ X® 121, 
тел.: 98'’-63-94. лице за контакт- Кирил Зайков

Месторабота: „СВЕКО ЕНРРГОПРОЕКТ“ АД, България 
Период: от 20 Р  г до момента 
Основни функции; Експерт
Месторабота; „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД“, България 
Период от 04.2011-12.2016 г.
Длъжност:Ръководител направление
Месторабота: „ЕНЕРГОПРОЕКТ Хидроенергетика“ АД, Б-ьлгария 
Период; от 01 2010-04.2011 г.
Основни функции; Ръководител отдел

Месторабота: „ЕНЕРГОПРОЕКТ Хидроенергетика“ ООД, България 
Период: от 03.2002-01.2010 г
Основни функции: Ръководител направление “Насипни язовирни стени 
и тунели”
Месторабота; Енергопроект ЕАД, Направление “Хидроенергетика“, 
Б-ьлгария
Период; от 03.1985-03.2002 г.
Основни функции: Главен проектант_______________________

чл. 2 от ЗЗЛД



X»
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД

С5

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, Ха 

на диплома; X“ на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или X" на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част специалност /, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

ЧЛ. 2 огЗЗЛД

Месторабота; Енергопроект, България 
Период; от 07.1980-03.1985 г.
Основни функции; Ръководител проектантска група 
Месторабота; Енергопроект, България 
Период; от 08,1977-07.1980 г.
Основни функции: Проектант

Описание на проектирани обекти:
Проект X» 1
Проект за разширение на метрото в София, Трета метролииия, 
бул. „Ботевградско шосе“ — бул. „Владимир Вазов“ — иентралиа 
градска част -  жк „Овча купел“, първи етап -  от км 4-Т320 до км 
4-1-950 с една метростанция тунел по НАТМ от км 4-т950,00 до км 
4-1-448,257 от 09.2016 до 05.2017 г
Работен проект част конструктивна на тунел по НАТМ от км 4-*-950,00 
до км 4-1-448,257.
Възложител по проектирането: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, адрес 
София 1408, ул. „Никола Образописов“ Х?12, тел -359 2 806 67 00, лице 
за контакт; Боян Стоянов Делчев.

Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ X" 121, тел.; 987-63-94, лице за 
контакт; Кирил Зайков

Проект Хи 2
Проект за разширяване на метрото в София, трета метролииия на 
Софийското метро -  втори етап, втора обособена позиция 
включваща участък от края на МС 16 до края на МС 18 
включително и жп спирка. Тунелен участък от метростанция 16 
(км 144-277.56) до метростанция 17 ( км 144-900.00) С дължина 622.44 
метра от 09.2016 - 05,2017 г.
Работен проект част конструктивна на тунел от метростанция 16 ( км

(
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

г

_Чл. 2 от ЗЗЛД

Образователна квалификация (у'1ебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месгоработа, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива, наименование на изготвения проект и по коя част специалност , 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

14+277.56) до метростанция 17 ( км 14'900.00)
Възложител по проектирането. „Евро Алианс дизайн" ЕООД, София 
ул."Ал.Жендов“ №6, тел.л 359882448918, лице за контакт: инж,Ивайло
Деков

Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Ьорис 1“ № 121, тел : 987-63-94, лице за
контакт: Кирил Зайков

Проект № 3
Проект за разширение на метрото в София, трета метролнния на 
Софийско метро - втори етан, втора обособена позиция - участък от 
км 14+277,56 до км 15+749,60. Тунелен участък след метростанция 
18 в зоната на бретела н нзтеглителя-03.201''-11.2017 г.

Работен проект по част конструктивна на Тунелен участък след 
метростанция 18 в зоната на бретела и изтеглителя
Възложител по проектирането; КНЖПЮЕКТ ООД, София 1404, 
ул. „Метлчина поляна“ Х»15, тел. -359885538866, лице за контакт: 
арх.Константин Рачев Кочев

Възложител по основния договор; Столична община, „Метрополитен“
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 121, тел.; 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков

Проект № 4
Проект за разширение на метрото в София - II метролииия участък 
от МС "Джеймс Ваучер" /МС П -И, км.10+452/ до МС П>12 с линеен 
пункт след нея км. 11+752/ -  04.2015-07.2015 г.
Работен проект по част Конструкции за тунелен участък МС П-И, 
км 10-452 до Работна шахта при км 11-239.385.
Възложител по проектирането: ЕС ДЖИ Проект ЕООД, София, 
ул Майстор Алекси Рилец №10, тел 359 2 942 69 00, лице за контакт:
Г еорги Станилов. У

чл. 2 от ЗЗЛД



(

№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта — Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, X» 

на диплома. Хе на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност - за 
българските лица или Хе на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива, наименование на изготвения проект и по коя част .специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето приело проекта)

Възложител по основния договор Столична община, „Метрополитен“ 
Е/\Д, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ Х« 121, тел.: 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков.

Проект Х”5
Проект за разширение на метрото в София - II метролнння участък 
от МС "Джеймс Ваучер" /МС 11-11, км.10-452/ до МС 11-12 с линеен 
пункт след нея /км. 11+752 -  04.2015-0'’.2015 г.
Работен проект по част Конструкции за Тунелен участък от МС 11-12, 
км 11^648.48/ с линеен участък при км 11 -■'53.40 бретел,.
Възложител по проектирането: „ЕС ДЖИ Проект " ЕООД, адрес София, 
ул. „Майстор Алекси Рилец“ №10, тел. • 359 2 942 69 00, лице за 
контакт: Г еорги Станилов

Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис Г  № 121, тел.: 987-63-94, лице за 
контакт; Кирил Зайков

Проект Х)6

Проект за разширение на Метро София; Първи диаметър; Участък: 
ж.к. Младост I /МС13/ бул. Цариградско шосе /МС19/ с подземен 
паркинг. Тунелен метроучастък от км. 1+630.00 до км. 2+005.20, 
изпълняван но технологията „Нов Австрийски тунелен метод“
Срок: 03.2009-09.2009 г
Работен Проект по част Конструкции за Тунелен участък на 
метроучастък от км 11630.00 до км 21^05.20, изпълняван по 
технологията „Нов Австрийски тунелен метоД“
Възложител по проектирането; Евро Алианс АД, адрес София! 113, 
ул. „Александър Жендов " Х»6, тел. 359 888 531 465, лице за контакт 
арх. инж. Валентин Трашлиев

Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“
I ЕАД, София 1000 ул. „Княз Борис Г* X» 121. тел.: 987-63-94, лице зд<

чл. 2 от ЗЗЛд



/

№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД

(

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома, № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или Х» на еквивалентен 

документ за '{уждестраннмте лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива,, наименование на изготвения проект и по коя част специалност . 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

контакт: Кирил Зайков 

Проект Н »’ ’

„Автомагистрала „Струма“ -  Лот 2, учаезък Дупница -  
Благоевград от км 322+000 до км 359+483^2, - април 2013 -  март 
2015 г
Характеристики на обекта: Пътни тунели с дължина I 456 м, при 
км 324) 500 и при км 351 -100 за двете посоки на движение н е изготвил 
за тях технически проекти - строително конструктивна част и статични 
и динамични анализи с прилагане на Новия Австрийски Тунелен Метод 
(НАТМ). Авторски надзор по време на строителството 

Възложител: „Пътстрой-92“ АД. гр. София 1421, бул. „Арсеналски“ 
Хг111, тел. 02 902 69 80, лице за контакт: инж. Петко Николов.
Проект Х“8
„Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ 
„Струма“, ЛОТ 3.2, участък Крунник - Кресна, ляво платно с 
приблизителна дължина 23,8 км, в т.ч. 5 бр. пътни тунели с магистрален 
профил и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с 
приблизителна дължина 5,45 км, в т.ч. 2 бр. пътни тунели с магистрален 
профил“ - 01.2017 -  06.201 г .
Част Конструктивна на  ̂ пътни тунели с магистрален профил. Фаза 
Идеен проект.

Възложител по проектирането: „Пътпроект - 2000“ ООД, гр. София, 
ул. „Камен Андреев“ Х«24, тел. 02/954 96 32, лице за контакт: 
инж. Любен Симеонов.
Възложител по основния договор: Агенция "Пътна инфраструктура", 
гр. София, бул."Македония" X» 3, тел. 02/91'’3416, лице за контакт: 
инж .Ася Чипева

чл. 2 от ЗЗЛД чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Красен  ̂ Андреев
чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

О
о

\

Проектант по част Архитектура

чл. 2 от ЗЗЯД

Образователна ква^|ификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност — за 
българските лица или №> на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива., наименование на изготвения проект и по коя част специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Инженерно строителен институт -  София, 
архитектурен факултет 1%5 19"?0 г„
Диплома -  серия № рег. №

чл. 2 от ЗЗЛД
Удостоверение № < за пълна 
проектантска правоспособност по част: 
Архитектура, издадено от КАБ, валидно за 
2018 г.

Месторабота: „АРХИСТИЛ“ ЕООД 
Период: от 2011 г. до момента 
Основни функции: управител.

Описание на проектирани обекти
Проект №1
Мстростанция „Дружба“ — част „Архитектура“, 10.2012-05.2013 г 
Възложител на проектирането: Станилов ЕООД; София 1618. 
ул. Майстор Алекси Рилец №10. Тел -  359 2 942 69 00; лице за контакт 
инж.Иван Танев

! Възложител по основния договор: Столична община. „Метрополитен“ 1 ЕАД, гр София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 121, тел.: 987-63-94, лице за 
I контакт: Кирил Зайков

Проект №2
Метростанция „Сердика 2“- част „Архитектура“, 06.2010-07.2011 г. 
Възложител на проектирането: „Евро Алианс Инженеринг“-АД София 
1113 ул. Александър Жендов 6, Тел:359 2 807 31 10 и 359 2 807 3111, 
лице за контакт: арх.инж.Валентин Трашлиев
Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 121, тел.: 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков

Проект №3
Метростанция „Надежда“ -  част „Архитектура“, 04.2010-10.20Юг. 
Възложител на проектирането:“ДЖИ ПИ ГРУП” АД 
София 1407 бул.“Черни връх” № 59 А Тел.; 359 2 816 99 00, Лице за 
контакти; Стефан Тотев
Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис 1“ № 121, тел.; 987-63-94, лице за 
контакт; Кирил Зайков

Проект №4
Метростанция №8_1П -  Орлов мост.част „Архитектура“ 06.2010- 
06.2017 г.

чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл, 2 ОТ ЗЗЛД

о
о

Милчо Милушев

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Проектант по част 
Електрическа

— чл. 2 от ЗЗЛД

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или X» на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

ВМЕИ Варна,
виеше образование, специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане,
професионална квалификация
Електроинженер
Диплома сер. чл. 2 ОТ ЗЗЛД
рег. Хо 2 от ЗЗЛД
Удостоверение X» за пълна

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вил, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Възложител по проектирането; „ИНЖПРОЕКТ“ООД
София 1404, кв. "Гоце Делчев", ул. „Метличина поляна” Х» 15 -359 2 81
93 600, лице за контакт: арх.Константин Косев
Възложител по основния договор; Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ Хе 121, тел : 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков

Проект Хвб
Метростанция Х«12_1П- бул. „България“ и бул. „Ив. Гешов“-част 
„Архитектура“, 03.2016-09.2017 г.
Възложител по проектирането: „РИКАТ*ООД, София 1113, кв.
"Изток", ул. "Тодор Стоянов" Х®17; Тел. • 3592 9733911; лице за 
контакт: инж. Антон Янев.
Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис 1“ X» 121, тел.; 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков

Проект Х»6
Метростанция Хг14_1П -  бул. „Цар Борис III“ -  ул. „Житинца“ -
част „Архитектура“, 03.2016-10.2017 г.
Възложител по проектирането: „РИКАТ'ООД, София 1113, кв. "Изток", 
ул. "Тодор Стоянов" Х»17; Тел ' 359 2 9733911; лице за контакт: 
инж. Антон Янев.
Възложител по основния договор: Столична община, „Метрюполитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис 1“ X" 121, тел.: 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков
Месторабота; „Транегео" ООД, гр. София 
Период: от м.06.2014 г. до сега
Основни функции; Проектант в отдел Електротехника

Описание на проектирани обекти:
Проект Хв 1
• Изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на 

железопътен учаспък Елин Пелин - Ихтиман, 01.2015 -  12.2016 г.
проектиране по част Електрическа; проектиране на външно ел.

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД

Ч

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)
проектантска правоспособност по част; 
Електрическа, издадено от КР1ИП, валидно 
за 2018 г.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

захранване на гара Елин Пелин работно ел. захранване НН и 
резервно ел. захранване СрН и НН, външно осветление -  гаров 
район и перони, отопление на стрелки; проектиране на външно ел. 
захранване СрН 20к\/, ТП и НН на спирка Побит камък, осветление 
на перони, проектиране на външно ел. захранване НН на спирка 
Веринско, осветление на перони — фаза Технически проект, 
проектиране на външно ел. захранване НН на РП Вакарел, външно 
осветление, отопление на стрелки; проектиране на ел. захранване 
НН, ел. табла за захранване и управление, силнотокова осветителна 
и пожароизвестителна инсталации на Тунел I -  фаза Технически 
проект.

Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура**, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза** 110, 
тел. 02/932 60 36, лице за контакт: Тихомир Митев -  Р-л проект 
ЗПУИП „София — Пловдив**

Проект №2
• Изграждане па иитермодален терминал в Южен централен 

район на планиране в България -  Пловдив, 07.2014 -10.2016 г. 
проектиране по част Е.чектрическа: проектиране на външно ел. 
захранване -  средно напрежение 20к\/, ТП, ел. захранващи линии 
НН, ел. захранване и управление на външно осветление -  
площадки, изтеглителен коловоз- фаза Работен проект.
Възложител на проектирането: Инжпроект ООД, гр. София, 
ул. .Метличина поляна** № 15. тел. 02 8193606, лице за контакт: 
Константин Косев
Възложител по основния договор ДП „Национална компания 
.Железопътна инфраструктура*', гр. София, бул. ДСнягиня Мария 
Луиза** 110, тел. 02/932 36 90, лице за контакт: Ивай.то Дженев - 
Р-лЕУП

чл. ? от ЗЗЛД

------^

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име. презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен — проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, X” 

да диплома: X» на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или X» на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

IV-»
чл. 2 ОТ ЗЗЛД

\

X

чл. 2 от ЗЗЛД
и

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива , наименование на изготвения проект и по коя част специалносз , 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Проект Х®3
• м1*«хвбнлитацня на жеяезопътпия участък Пловдив -  Бургас -  

Фаза 2“, 07.2014 -12.2016 г.
ПI ..Развитие на жп възел Пловдив”;
проектиране по част Електрическа: проектиране на външно еп. 
захранване -  средно напрежение 20кУ, ниско напрежение, външно 
осветление -  гаров район и перони, отопление на стрелки -  фаза 
Илеен проект.
П2 -  „Подготовка за строителство на участъци по железопътната
линия Пловдив -  Бургас“ -  фаза Идеен проект.
проектиране по част Електрическа: Ремонт на сгради и съоръжения в
гаров комплекс Карнобат -  вътрешни инсталации на приемни
здания, постове, подлез, осветление на перони -  фаза Технически
проект,
Ел. захранване и отопление на стрелки на гарите Черноград, Айтос и 
Българово -  фаза Технически проект;
Ел. захранване и отопление на стрелки на десет гари -  фаза Идеен 
проект.
Пресичане с жп линията и преустройство на електропровод 20кУ 
„Венец“ -  фаза Работен проект.
Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
тел. 02/932 60 21, лице за контакт: Иван Бакалски - Р-л ЗПУИП 
Пловдив -  Бургас, фаза 2

Проект Х“4
• „Реконструкция и електрификация на железопътната линия 

Пловдив -  Свиленград, Фаза 4.2. Реконструкция и 
електрификация на железопътната отсечка Харманли -  
Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград — 
Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград — граница 
с Република Турции), включително гарите Х арм аилз^ ''^

чл. 2 от ЗЗЛД
\
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/

№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД
N>4

(

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (у<̂1ебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

— чл, 2 от ЗЗЛД 

V

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти зид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част специалност . 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Свиленград и всички гари и спирки между тях, С приблизителна 
дължина на железния път 34 км н рсхабнлитацня и 
електрификация на железопътната линия Свиленград — граница 
с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км”, 02,2012 - 
04.2016 г.
проектиране по част Нлектрическа: Контейнер за
телекомуникационно оборудване гара Харманли — вътрешни 
инсталации; Осветление на пътен надлез град Любимец; Приемно 
здание гара Свиленград -  вътрешни ел. инсталации; Ел. захранване и 
ел. инсталации на коловоз за миене и дезинфекционен пункт фаза 
Работен проект;
Възложител на проектирането: ДЗЗД „Железопътна инфраструктура 
2011“, бул. Ситняково 48, тел. 02/439 0'’ 887, лице за контакт: Тоше 
Наумов

Възложител по основния договор ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза" 110, тел. 02/932 60 23, лице за контаю Тончо Караджов - Р-л 
ЗПУИП София -  Драгоман

Проект №5
• Модернизация на железопътния участък Септември -  Пловдив, 

част 01 „Транс-европейсказ а железопътна мрежа” (Коридори IV, 
VIII, X - отклонение С), Позиция 3: Модернизация на 
железопътната отсечка Стамболийски — Пловдив, 07.2011 -  
11.20161.
проектиране по част Електрическа: Проектиране на външно ел. 
захранване СрН 20кV, ТП и НН на гара Тодор Каблешков, външно 
осветление -  гаров район и перони, отопление на стрелки, вътрешни 
инсталации на помещение за телекомуникации, пешеходен подлез, 
Външно ел. захранване НН и осветление на спирка Кадиево; 
Външно ел. захранване НН и осветление на спирка Прослав; 
Преустройство на електропровод 20кV „Оризарс“; Осветление

ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД
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/

№
по
ред

чл. 2 0'

5.

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

ЗЗЛД

Румен Борисов
ЧЛ, 2 от ЗЗЛД

Г '
N

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Проектант по част Релсов път

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Висш институт по архитектура и 
строителство -  София, България 
Магистър
Строителен инженер по Транспортно 
строителство -  Железопътно строителство 
Диплома серия Рег.№

чл. 2 от ЗЗЛД
Удостоверение № за пълна 
проектантска правоспособност по части: 
Транспортно строителство и транспортни 
съоръжения; Конструктивна на 
транспортни съоръжения; Организация и 
безопасност на движението, издадено от 
КИИП, валидно за 2018 г.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти зид. предназначение, брой подземни 
нива/ , наименование на изготвения проект н по коя част специалност., 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

пътен надлез с. Златитрап -  фаза Работен проект.
Възложител на проектирането: ДЗЗД „Железопътна инфраструктура 
2011“, бул. Ситняково 48, тел. 02/439 07 887, лице за контакт: Тоше 
Наумов

Възложител по основния договор ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ 110, тел. 02/932 60 36, лице за контакт: Тихомир Митев — Р-л 
проект ЗПУИП „София -  Пловдив“

Месторабота, период, основни функции:

.  „ИНФРАСИТИ-РБ” ЕООД ООД Май 2008 до днес -
Проектиране на обекти от транспортната инфраструктура на гр 
София,

•  „МОТТ МАКДОНАЛД” - Април 2010 - Септември 2010 - 
Експерт по релсов път на различни етапи по реализацията на 
текущи проекти;

• „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД - Февруари 2006 • Април 2008 - 
Ръководител отдел „Проектиране”;

• СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Февруари 1984 - до днес - главен 
проектант и проектант - експерт транспортно строителство -  
договори по ЗОП;

• ЕТ “РУМЕН БОРИСОВ” - Април 1991 до днес -  Конструктор, 
главен проектант и проектант; Технически контрол на част 
конструктивна на инв. проекти (Удостоверение № 1030 на КИИП); 
Проектиране на обекти от транспортната инфраструктура на 
гр София; Научна дейност в т.ч. изследвания на релсовия път и 
съоръженията, конструктивни разработки, разработка на нови 
конструкции релсов път, внедряване на нови детайли в 
конструкциите на релсовия път; Разработка на нормативни 
документи инструкции, наръчници, правилници, ръководства 
съобразно българските норми и европейските директиви и 
стандарти;

чл. 2 от ЗЗЛД 

N
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/

№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома, № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

(

чл, 2 от ЗЗЛД

О
о

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

• “ИНЖТ АЛАНТ” ООД - Санкг-Пегербург, Русия - Юни 1998 - 
Октомври 1998 - Авторски надзор по производство и монтаж на 
покритие на релсов път с конструкция по собствен патент за 
изобретение на обект: “Капитальньш ремонт трамвайнмх путей 
по “Чкаловскому проспекту”;

• ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ ПО ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - 
Юни 1982 - Юни 1994 - Конструктор; Научен сътрудник И ст и 
ръководител група. Научен сътрудник I ст. и ръководител 
направление,

• “КОНТРОЛ 99” ООД - Септември 1999 - Септември 2013 - 
Оправомошено лице -  Консултант - надзор в проектирането; 
оценка на съответствието на инвестиционните проекти; строителен 
надзор;

• ВНВТУ “Тодор Каблешков” - Хонорован преподавател - Лектор по 
учебни дисциплини; “Устройство на трамваен път” и “Устройство 
на железен път”.

По-важни квалификационни проекти по специалността през 
последните 3 години:

Проект №1
Работен проект: Проектиране и изпълнение на метродено „Земляне” 
за техническа поддръжка и престой на подвижния състав за трета 
метролииия — част Релсов път. Февруари 2017 -  Декември 2017
Възложител по проектирането: „БИАС-М” ЕООД -  гр.София, 
ул. .Алдомировска“ 128-130, тел. 0888 207 058, лице контакт; 
инж. Маньо Манев.
Възложител по основния договор; Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз ^р и с  1“ № 121, тел.; 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков.

Проект №2
Работен проект Реконструкция иа трамваен релсов път, пътни 
платна и контактно-кабелна мрежа на бул.”Княз Александър 
Дондуков” в участъка от ул.”Кракра” до Младежкия театър -  част.^

чл. 2 от ЗЗЛД 
V ЧЛ. 2 от ЗЗЛД
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/

№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл, 2 ОТ ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Релсов път Актуализация, Април 2017 -  Май 2017
Възложител: ОП "СОФИЯ-ПРОЕКТ” -  гр.София, ул. .Димитър
Петков“ бл.15Б, вх.Б, тел. 0884 727 210, лице за контакт: инж. Росица
Наумова

Проект №3
Идеен проект: Проект за разширение на МЕТРО СОФИЯ - III 
диаметър, участък от км 4+950 до км 4+340 с метростанция МС1П-5
-  част Релсов път. Януари 2016
Възложител: Столична община „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД -  гр.София, 
ул. „Княз Борис“ 121, тел. 0888 925 183, лице за контакт: инж. Стефан 
Дерменджиев

Проект №4
Технически проект Изграждане, възстановяване н обновяване на 
нублнчин пространства в централната |радска част на ф . София -  
Зона 2 -  ул. „Граф Игнатиев“ -  част Релсов път. Октомври 2016 • 
Ноември 2016
Възложител: ОП ”СОФИЯ-ПРОЕКТ”-  гр.София, ул .Димитър 
Петков“ бл.15Б, вх.Б, тел. 0884 72'’ 210, лице за контакт: инж Росица 
Наумова

Проект №5
Работен проект Реконструкция на трамваен релсов път но бул. 
„Овча купел“ от ул. „Коломап“ до бул. „Цар Борис III“ -  част 
Релсов път. Ноември 2016
Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА гр.София, ул. „Будапеща“ 17, 
тел. 0884 322 651, лице за контакт: инж. Васил Начевски

Проект №6
Идеен проект: Проектиране и изпълнение на метродепо „Земляис“ 
за техническа поддръжка и престой на подвижния състав за трета 
метролииия -  част Релсов път. Февруари 2016
Възложител: „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД- гр.София, ул. «Княз Борис» 
121 -  тел. 0888 925 183, лице за контакт:- инж. Стефан Дерменджиев.

чл. 2 от ЗЗЛД чл. 2 от ЗЗЛД
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/1

X?
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл, 2 от ЗЗЛД

Г

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

1 I

■ чл. 2 от ЗЗЛД

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива., наименование на изготвения проект и по коя часг специалност , 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Проект
Работен проект: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. 
"Цар Борис III" от трамвайно ухо "Съдебна палата" до трамвайно 
ужо "Княжево"
-  част Релсов път. Юни 2016 - Декември 2016
Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  НАГ -  гр.София, ул.„Метличина 
поляна“ 15, тел. 0885 538 866, инж. Константин Косев водещ 
проектант

Проект №8
Работен проект: Рехабилнтация иа бул.”Джеймс Баучер" от 
бул.”Черни връх” до пл. "Велчева завера” - част Релсов път. Март 
2016-Юни 2016
Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  гр.София, ул. „Будапеща“ 17, 
тел. 0884 322 651, лице за контакт: инж Васил Начевски

Проект Х!.'9

Работен проект: Проект за разширение на Метро София - II 
метролиния, участък от МС ,Джеймс Баучер" до МСП-12 с линеен 
пункт след нея -  част Релсов път. Юни 2014 - Декември 2015
Възложител на проектирането: ,ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД -  гр.София, бул. 
„Черни връх“ 59А, тел. 0886 706 616, лице за контакт: инж. Стефан 
Чонков
Възложител по основния договор; Столична община, „Метрополитен” 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ Х<> 121, тел.: 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков

Проект № 10

Идеен проект: Проект за разширение па МЕТРО СОФИЯ - 1 
диаметър, участък МС16 до долна лифтова станция Симеоново -
част Релсов път, Януари 2015 - Април 2015
Възложител по проектирането; „РИКЛТ“ ООД -  гр.София, ул. „Г. С. 
Раковски" 70, тел. 0888 220 266, лице за контакт: инж. Антон Янев ^

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД



(
18

/

№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

чл, 2 от ЗЗЛД

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ № 121, тел.: 987-63-94, лице за 
контакт- Кирил Зайков

Проект №11

Работен проект: Проект за разширение на МЕТРО СОФИЯ - 1 
диаметър, участък МС13 „Младост I” -  МС16 - Обособена позиция
№1 -  част Релсов път. Октомври 2013 - Март 2015
Възложител по проектирането: ,ЛЖИ ПИ ГРУП“ ООД -  гр.София, 
бул. „Черни връх“ 59А, тел. 0886 "06 616, лице за контакт: инж. Стефан 
Чонков
Възложител по основния договор: Столична община. „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз ^р и с  I“ Хе 121, тел.: 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков

Проект Ха 12

Работен проект: Проект за разширение ма МЕТРО СОФИЯ - 1 
диаметър, участък МС19 „Цариградско шосе” -  МС23 „Летище 
София” - Обособена позиция №3 -  част Релсов път. Септември 2012 - 
Февруари 2015
Възложител по проектирането: “ЕС ДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД - 
гр.Со(|)Ия, ул “Майстор Алекси Рилец“ №10. тел. 0889 439 144, лиие за 
контакт: инж. Климент Иванов
Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ Хе 121, тел 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков

Проект Хе 13

Работен проект: Проект за разширение на МЕТРО СОФИЯ - 1 
диаметър, учасзък МС19 „Цариградско шосе” -  МС23 ,Д1етище 
София” - Обособена позиция Хе2 -  част Релсов път. Октомври 2012 - 
Февруари 2015

"  чл. 2 от ЗЗЛД чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

чл. 2 от^ЗЛ 5

«-С)

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта — Име, презиме и 
фамилия

--.Тодор Киров 
чл. 2 от ЗЗЛД

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД

— >

о
о

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Проектант по част Контактна 
мрежа

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, спеииалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Виеше транспортно училище „Тодор 
Каблешков“, София, 
виеше образование, специалност 
Електроенергетика и електрообзавеждане, 
професионална квалификация Магистър - 
инженер
Диплома серия ВТУ чл. 2 от ЗЗЛД 
рег. чл. 2 ОТ ЗЗЛД
Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност по част: 
Електрическа, издадено от КИИП, валидно 
за 2018 г.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти зид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част специалност;, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Възложител по проектирането. „ИНЖПРОЕКТ" ООД -  гр.София, 
ул. „Метличина поляна“ 15, тел. 0885 538 866, лице за контакт: инж. 
Константин Косев
Възложител по основния договор Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“ X? 121, тел.; 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков

Проект X» 14

Работен проект: Проект за разширение на МЕТРО СОФИЯ - I 
диаметър, участък МС19 „Цариградско шосе” -  МС23 „Летище 
София” - Обособена позиция ХаЗ - част Релсов път. Октомври 2012 - 
Февруари 2015
Възложител по проектирането:, ЛЖИ ПИ ГРУП“ (ЮД -  гр.София. бул. 
„Черни връх“ 59А, тел. 0886 7(ю616, лице за контакт: инж. Сте<^н 
Чонков
Възложител по основния договор: Столична община, „Метрополитен“ 
ЕАД, гр. София 1000, ул. „Княз ^ р и с  I“ X* * 121. тел.: 987-63-94, лице за 
контакт: Кирил Зайков
Месторабота; „Трансгео“ (Х)Д, гр. София 
Период: от м. 03.2012 г. до сега
Основни функции; Ръководител отдел Електротехника, проектант по 
част Контактна мрежа

Проект X? I
• „Рехабилитация иа железопътен участък Стралджа -  

Церковски“, част от проект „Рехабилитация на железопътната 
инфраструктура по жп линията Пловдив — Бургас -  Фаза 2", 
обособена позиция 2: Рехабилитация на жп участък Стралджа -  
Церковски, 01.2017-01.2018 г.
проектиране по част Контактна мрежа, фаза Работен прюект, 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството

Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110,

чл. 2 от ЗЗЛД чл. 2 от ЗЗЛД 
)
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 ОТ ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност - за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти зид, предназначение, брой подземни 
нива,, наименование на изготвения проект и по коя част специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

тел. 02/932 60 21, лице за контакт: Иван Бакалскн 
Пловдив -  Бургас, фаза 2

Р-л ЗПУИП

Проект №2
• Изготвяне на ПУП н технически проекти за модернизация па 

железопътен участък Елин Лелин - Ихтиман, 01.2015- 12.2Ф16 г., 
включително гара Елин Пелин с обша .дължина на двупътния 
участък 30,5 к т , проектиране по част Контактна мрежа. Фаза 
Технически проект

Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
тел 02/932 60 36, пше за контакт: Тихомир Митев -  Р-л проект 
ЗПУИП „София Пловдив“

Проект №3
■ пРехабилигация на железопътния участък Пловдив -  Бургас -  

Фаза 2“, 07.2014 -  до 12.2016
П1 „Развитие на жп възел Пловдив”;
Гари Пловдив централна, Пловдив разпределителна, Филипово. 
Скутаре, 1 ракия и прилежащите междугария, проектиране по част 
Контактна мрежа, фаза Идеен проект
П2 -  „Подготовка за строителство на участъци по железопътната 
линия Пловдив -  Бургас“, фаза Идеен проект 
Междугарие Зимница -  Стралджа, гара Стралджа, междугарие 
С тралджа Церковски, проектиране по част Контактна мрежа, фаза 
РГдеен проект.

Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, тел. 
02/932 60 21, лице за контакт Иван Ьакалски -  Р-л ЗПУИП Пловдив 

Бургас, фаза 2.

чп. 2 от ЗЗЯД
чл. 2 от ЗЗПД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

чл. 2 от ЗЗЛД

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; X? на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или X» на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част специалност , 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Проект Х»4
• „Реконструкция и електрификация иа железопътната линия 

Пловдив -  Свиленград, Фаза 4.2. Реконструкция и 
електрификация на железопътната отсечка Харманли — 
Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград — 
Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград — граница 
е Република Турция), включително гарите Харманли и 
Сннленграл и всички гари н спирки между тях, е приблизителна 
дължима ма железния път 34 км и рехабилнтация и 
електрификации на железопътната линия Свиленград -  граиина 
е Република Гърция е приблизителна дължина 4 км” 02.2012 — 
04.2016 г.
проектиране по част Контактна мрежа, фаза Технически проект.

Възложител на проектирането: ДЗЗД „Железопътна инфраструктура 
2011”, бул. С итняково 48, тел. 02/439 07 887, лице за контакт: Тоше 
Наумов

Възложител по основния договор: ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ 110, тел. 02/932 60 23, лице за контакт: Тончо Караджов -  Р-л 
ЗПУИП Со«|)ия -  Драгоман

Проект Х<>5
• Механизирано подновяване на железния път в междугарието 

Своге-Бов път Х«2 от к т  33+485 до кш 41+578 с дължина 8093 ш 
110 2-ра жн линия, 09.2013 — 10.2014 г.
проектиране по част Контактна мрежа, фаза Работен проект

Възложител на проектирането: Инжпроект ООД, гр. София, 
ул. „Метличина поляна“ Х« 15, тел. 02 8193606, лице за контакт: 
Константин Косев.

■ чл. 2 от ЗЗЛД
ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД

гъ

Мариана Минкова
ЧЛ. 2 от ЗЗЛД

\ V

\ \
\

■ ;

чл. 2 ОТ ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Проектант по част Отопление, 
вентилация и климатизация

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

ВМЕИ „Ленин“' София, виеше 
образование, специалност „Топлинна и 
масообменна техника“, професионална 
квалификация „Машинен инженер“. 
Диплома серия чл. 2 ОТ ЗЗЛД 
Рег. № чл. 2 от ЗЗЛД 
Удостоверение № за пълна 
проектантска правоспособност по части: 
ОВиК; Хладилна техника; Топло и 
газоснабдяване, издадено от КИИП, 
валидно за 2018 г.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Възложител по основния договор; ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраетруктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ 110

Проект №6
• Механизирано подновяване на железен път в междугарие 

Кръстец -  Радупии от км 204+050 до км 211-г485 (в това число 
тунели №№20, 21 и 22) по 1У-та главна жп линия, 01.2014 -  
12.2014 г.
проектиране по част Контактна мрежа, фаза Работен проект 
Възложител на проектирането: ДЗЗД „Консорциум Железен път 
2012-2016“, гр. София, р-н Надежда, кв. „Илиянци“, ул. „Кирил 
Благоев” Х“14, тел. 02 892 62 75, лице за контакт: Красимир Василев

Възложител по основния договор: ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ 110

Месторабота: “Свеко Енергопроект“ АД 
Период; от 07.2014 -  до момента
Основни функции. Ръководител екип "ОВиК и „Енергийна 
ефективност"
Месторабота; „Термокомплект“ ООД, София 
Период; от 03.2012-07.2014 г.
Основни функции; Инженер оценяване и остойностяване на обекти
Месторабота. „Проксимус инженеринг“ ЕООД, България 
Период; от 11.2010- 03.2011 г.
Основни функции; Проектант 
Месторабота; „Енергоинженеринг 89“ ООД 
Период; от 01 1998-11.2010 г.
Основни функции; Проектант

Месторабота; БКМ „Енергоинженеринг“ ООД, София____________

чл. 2 от ЗЗЛД
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/

№

ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 ОТ ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; X» на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или X? на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива, наименование на изготвения проект и по коя част специалност , 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Период; от 06.1995-09.1997 г.
Основни функции: Специалист

Месторабота; „Енергопроект“ АД, гр. София 
Период; от 09.1988-05.1995 г.
Основни функции: Проектант
Описание на проектирани обекти:
Проект Х21

• ПУП и Технически проекти за проект: "Модернизация на 
железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София - 
Елин Пелин и Елин Пелин- Септември: за участък Е1пии 
Пелин-Ихтиман. Два еднопътни тунела: направление София -  
Пловдив с дължина 6 687 м и направление Пловдив — София с 
дължина 6 677 м. 01.2015 -  12.2016 г.
Технически проект за вентилация на тунели (вентилационни 
системи в подземни условия), част ОВиК
Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура", гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
тел. 02/932 60 36, Лице за контакт: Тихомир Митев Р-л проект 
ЗПУИП „София -  Пловдив“

Проект Х“2

• „Подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и 
ул. „Обиколна“ в ж.к. ,Лружба“ - 07.2014 -  03.2015 г.
Работен проект за вентилация на тунел и вертикална шахта 
(вентилационни системи в подземни условия) - част ОВиК. 
Възложител; Столична община, „Метрополитен“ ПАД, София 1000, 
ул. „Княз Борис I“ X“ 121, тел.: 02/ 987-63-94, лице за контакт: 
Кирил Зайков.

Проект Х“3

• „Обследване на площадката, проектиране и тръжна 
документация за язовир „Пловдивци“ 02.2012 -  08.2015 г-.

1

чл. 2 от ЗЗЛД
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№

по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен — проектант по 

съответната част на проекта

чл. 2 ОТ ЗЗЛД

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти зид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част специалност., 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

о Пречиствателна станция за питейни води „Пловдивци“ -  
вентилация и климатизация. Фаза ППП, ИП, ТП и РП- част 
ОВиК

о Обслужваща сграда за експлоатация на язовирната стена -  
климатизация и вентилация Фаза ППП, ИП, ТП и РП. - част 
ОВиК

о КПП - климатизация. Фаза ППП, ИП, ТП и РП- част ОВиК 
Възложител; Министерство на регионалното развитие н 
благоустройството. Гр, София, ул. Св. Св. „Кирил и Методий“ Х<>17- 
19, тел. 94 05900, лице за контакт: Мариана Куюмджиева.

Проект №4

• „Увеличаване обема на долния изравннтел на ПАВЕЦ „Чаира“ 
с изграждане на язовир „Ядеиица” и реверсивен напорен тунел 
за връзка с яз. „Чаира” 04Л016 -  03.2017 г.
о Работен проект за вентилация на Реверсивен напорен тунел 

(вентилационна система в подземни условия) - част ОВиК 
о Работен проект за отопление, вентилация и климатизация на 

Обслужваща сграда на короната на язовирна стена - част ОВиК. 
Възложител: НЕК ЕАД, София, ул. Веслец №5, тел. 02/9263636, 
лице за контакт: инж. Анни Христова

Проект №5

• Изготвяне на проект за основен ремонт па ВиК инсталацията в 
административната сграда на ЦУ на НОИ 03.2015-05.2015 г.

Преустройство и обновяване на кухня към заведение за хранене 
-  Технически проект по част ОВиК

Възложител; Национален осигурителен институт, София, 
бул./4л. Стамболийски №62-64, тел. 070014802, лице за контакт 
Георги Игнатов

чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Росица Падалова
чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

X;

\

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Проектант по част 
Водоснабдяване и канализация

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Университет по архитектура, строителство 
и геодезия, гр. София, виеше образование, 
специалност „Водоснабдяване и 
канализация“. професионална
квалификация „Инженер“, Диплома Серия

чл. 2 от ЗЗЛД 2 от ЗЗЛД
Удостоверение № за пълна
проектантска правоспособност по части: 
Водоснабдителни и канализационни 
инсталации на сгради и съоръжения, 
Водоснабдителни и канализационни 
мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура; Конструктивна на вик 
системи. Технологична на пречиствателни 
станции за природни води, битови и 
промишлени отпадъчни води; Третиране и 
управление на отпадъци; Технологична на 
стационарни пожарогасителни системи с 
вода и пожарогасителна пяна, издадено от 
КИИП, валидно за 2018 г

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Месторабота: “СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕК Г’ АД, България 
Период: от 2009 г. - до момента 
Основни функции: Проектант ВиК
Месторабота: “ВиК проект” -  ЕООД, България 
Период: от 2008-2009 г.
Основни функции: Проектант ВиК на сгради и съоръжения
Месторабота: “Маркан Проскт”ООД, България 
Период: от 2006-2008 г
Основни функции Проектант ВиК на сгради и съоръжения 
Месторабота „Софийска вода” АД, България 
Период: от 2005-2006 г

Основни функции: Инвеститорски контрол - Експлоатация на 
водоснабдителни и канализационни системи

Описание на проектирани обекти:

Проект №1
• ПУП и Технически проекти за проект: ''Модернизация на 

железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София - 
Елин Пелин и Елин Пелин- Септември: за участък Елин 
Пелин-Ихтиман. Два еднопътнн тунела: направление София -  
Пловдив с дължина 6 687 м и направление Пловдив -  София с 
дължина 6 677 м. 01.2015- 12.2016 г.
Фаза Технически проект на Тунел 1 и Тунел 2 - Пожарогасителна и 
отводнителна системи -  част ВиК.
Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
тел. 02/932 60 36, Лице за контакт: Тихомир Митев -  Р-л проект 
ЗПУИП „София -  Пловдив“

Проект №2

• „Подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и. -

чл. 2 от ЗЗЛД (

чл. 2 от ЗЗЛД
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/

№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната чает на проекта

ЧЛ, 2 ОТ ЗЗЛД
!\о

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“. 07.2014 -  03.2015 г.
Работен проект за отводняване на тунел и вертикална шахта - част 
ВиК.

Възложител; Столична община, „Метрополитен“ ЕАД, София 1000, 
ул. „Княз Борис I“ № 121, тел.; 02/ 987-63-94, лице за контакт: 
Кирил Зайков.

Проект №3

• „Обследване на площадката, проектиране и тръжна 
документация за язовир „Пловдивци“ 02.2012 -  08.2015 г.
-  Обслужваща сграда на Пречиствателна станция за питейни води 

„Пловдивци“ -  част ВиК, Фаза ППП, ИП, ТП и РП;

-  Обслужваща сграда за експлоатация на язовирната стена -  част 
ВиК, Фаза ППП, ИП, ТП и РП

Възложител: Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството. Гр. София, ул. Св. Св. „Кирил и Методий“ №17- 
19, тел. 94 05900, лице за контакт: Мариана Куюмджиева.

Проект >Г»4

• „Увеличаване обема па долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ 
с изграждане на язовир „Яденина“ и реверсивен напорен тунел 
за връзка с яз. „Чаира” 04.2016 -  03.2017 г.
-  Част Водопровод и канализация. Изместване на водопровода за 

ПАВЕЦ „Чаира“ от „Манавско дере", фаза РП;
-  Обслужваща сграда, част Водопровод и канализация , фаза РП.
Възложител: НЕК ЕАД, София, ул. Веслец №5, тел. 02/9263636, 
тице за контакт инж. Анни Христова

Проект Х®5
• Изготвяне на проект за основен ремонт на ВиК инсталацията в 

административната сграда на ЦУ на НОИ. 03.2015-05.2015 г.

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

чл. 2 от ЗЗЛД

'Ч

Сч

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен - проектант по 

съответната част на проекта

Николай Христов
чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

Проектант по част КАВС

.ал. 2 от ЗЗЛД

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, Ха 

на диплома; №> на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност - за 
българските лица или Ха на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Технически университет, гр. София, виеше 
образование, специалност „Електро- 
енергетика и електрообзавеждане“, 
професионална квалификация 
„Електроинженер по електроенергетика и 
електрообзавеждане“. Диплома Ха

чл. 2 от ЗЗЛД
Удостоверение Ха за пълна 
проектантска професионалност по част: 
Електрическа, издадено от КИИП, валидно 
за 2018 г.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

-  Преустройство и обновяване на кухня към заведение за хранене 
- ТП по част ВиК;

-  ВиК инсталации на цялата сграда, вкл. водопроводна 
инсталация за противопожарни нужди -  ТП по част ВиК.

Възложител: Национален осигурителен институт, София, бул. Ал. 
Стамболийски Х“62-64, тел. 070014802, лице за контакт; Георги 
Игнатов

Месторабота; „Свеко Енергопроект“ АД, гр. София 
Период; 01.06.2017 г. -  до момента
Основни функции; проектант, контролно-измервателни прибори и 
автоматика
Месторабота; „Свеко Енергопроект“ АД, гр. София
Период: 17.03.2011 -01.05.2017 г

Основни функции: инженер автоматизация - проектант
Месторабота; “Хелпик” ООД, София 

Период: 2004-2011г.
Основни функции; Електроинженер 
Описание на проектирани обекти:
Проект №1
• ПУП и Технически проекти за проект; "Модернизация на 

железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София - Елин 
Пелин и Елин Пелин- Септември; за участък Елин Пелин-Ихтиман. 
01.2015 12.2016Г.
Част КАВС: Системи за безопасност в Тунел 2 -
пожароизвестителна система. Системата обхваща 
пожароизвестяване на еднопътни двутръбни тунели и технически 
помещения към тях -  Фаза: Технически проект
Възложител; ДП „Национална компания „Железопътна^

чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

1Ъ
Оо

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проегстант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, X» 

на диплома; X" на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или X» на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
тел. 02/932 61 13, лице приело проекта; Тихомир Митев -  Р-л 
проект ЗПУИП „София -  Пловдив“.

Проект Х!!2

• ..Обследване на площадката, проектиране и тръжна документация 
за яз.Пловдивци“ - 02.2012 -08.2015 г.
Част КАВС" пожароизвестителна система за оповестяване при 
опасност или наличие на пожар на административно-обслужващата 
сграда. Пожароизвестителната инсталация се състои от 
адресируема централа от ново поколение с вграден собствен ел. 
източник за независимо енергийно потребление при отпадане на 
основното електрическо захранване на сградата. Фаза: Технически 
проект

Възложител; Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. „Св.Св Кирил и 
Методий“ X» 1''-19, тел. 02/940 52 98, лице за контакт: Мариана 
Куюмджиева

Проект Х"3

• Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с 
изграждане на язовир „Яденица”и реверсивен напорен тунел за 
връзка с язовир „Чаира” - 04.2016 03.2017 г.
Част КАВС: Пожароизвестяване -  пожароизвестителна система на 
технически и обслужваща сгради -  Фаза; Работен проект
Възложител; Национална електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД), 
гр. София, ул. „Веслец“ 5, тел. 02/932 61 13, лице за контакт; Анни 
Христова.

Проект Х"4
• „Изработване на разщирен идеен проект с парцеларен план за АМ 

„Струма“, ЛОТ 3.2, участък Крупник - Кресна, ляво платно с

чл. 2 от ЗЗЛД

I
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

ГЪ
Ч)

чл. 2 от ЗЗЛД

)

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

приблизителна дължина 23,8 км, в т.ч. 5 бр. пътни тунели с 
магистрален профил и обходен път на гр. Кресна - част от дясно 
платно с приблизителна дължина 5,45 км, в т.ч. 2 бр. пътни тунели с 
магистрален профил“ - 01.2017 -  06.2017 г.

Част КАВС: Пожароизвестяване -  система за пожароизвестяване на 5 
броя тунели. Фаза: Идеен проект.

Възложител по проектирането; „Пътпроект - 2000“ ООД, гр. София, ул. 
„Камен Андреев“ №24, тел. 02/954 96 32, лице за контакт: инж. Любен 
Симеонов.

Възложител по основния договор. Агенция "Пътна инфраструктура”, 
гр. София, бул."Македония" № 3, тел. 02/9173416, лице за контакт: 
инж. Ася Чипева 
Проект №5
■ Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира”с 

изграждане на язовир „Яденица”и реверсивен напорен тунел за 
връзка с язовир „Чаира” - 04.2016 — 03.2017 г.
Част КАВС: Озвучително-оповестителна система - локална 
оповестителна система ЛСО/ осигуряваща звуково и говорно 
покритие в района на стената на яз. Яденица с обхват до 500 метра 
и най-близкото застрашено място -  с. Голямо Белово Фаза: Работен 
проект

Възложител; Национална електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД), 
гр. София, ул. „Веслец“ 5, тел. 02/932 61 13, лице за контакт: Анни 
Христова

Проект №6

• „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ 
„Струма“, ЛОТ 3.2, участък Крупник - Кресна, ляво платно с 
приблизителна дължина 23,8 км, в т.ч. 5 бр. пътни тунели с 
магистрален профил и обходен път на гр. Кресна - част от дясно 
платно с приблизителна дължина 5,45 км, в т.ч. 2 бр. пътни тунели с„

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност — за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

СЛ1

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива , наименование на изготвения проект и по коя част специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телс(|)он за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

магистрален профил“ - 0 1.2017 -  06.2017 г.
Част; Част КАВС: Озвучително-оповестителна система на тунели. 
Фаза Идеен проект.
Възложител по проектирането; „Пътпроект - 2000“ ООД, гр. София, 
ул. „Камен Андреев“ №24, тел. 02/954 96 32, лице за контакт; инж. 
Любен Симеонов.

Възложител по основния договор. Агенция "Пътна 
инфраструктура", гр. София, бул."Македония“ № 3, тел. 02/9173416, 
лице за контакт: инж. Ася Чипева

Проект №7

• „Подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и 
ул. „Обиколна“ в ж.к. .Дружба" - 07.2014-03.2015 г.

Част КАВС: Видеонаблюдение — Изграждане на система за 
видеонаблюдение на характерни зони в пешеходен тунел. Фаза Работен 
проект.
Възложител; Столична община, „Метрополитен“ ЕАД, гр. София 1000, 
ул. „Княз Борис 1“ № 121, тел..02/987-63-94, лице за контакт; Кирил 
Зайков
Проект №8
• ПУП и Технически проекти за проект: "Модернизация на

железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София - Елин 
Пелин и Елин Пелин- Септември: за участък Елин Пелин-Ихтиман - 
01 2015- 12.2016Г.
Част КАВС: Видеонаблюдение -  система за общо видеонаблюдение 
с общо 30 броя камери разположени в еднопътни двутръбни тунели 
и евакуационни напречни връзки -  Фаза; Технически проект 

Възложител; ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, тел. 
02/932 60 36, лице за контакт: Тихомир Митев -  Р-л проект ЗПУИП

^ • ЧЛ. 2 от ЗЗЛД
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№
по

ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

С>1

чл. 2 от ЗЗЛД

(

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

„София Пловдив“
Проект №9
• Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с 

изграждане на язовир „Яденица”и реверсивен напорен тунел за 
връзка с язовир „Чаира” 04.2016-03.2017
Част КАВС: Система за видеонаблюдение и С01 на основни 
съоръжения, което е част от системата за физическа защита на 
обекта /сигнално -  охранителна система/. Фаза: Работен проект 

Възложител: Национална електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД), 
гр. София, ул. „Веслец“ 5, тел. 02/932 61 13, лице за контакт: Анни 
Христова.

Проект №10
• Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с 

изграждане на язовир „Яденица”и реверсивен напорен тзл1ел за 
връзка с язовир „Чаира” 04.2016-03.2017 г.
Част КАВС: Часовникова система -  Проектирана е часовникова 
система за синхронизиране на времето на отчитане при сеизмични 
въздействия в три отделни точки на КИС, като част от общата 
система за регистриране на сеизмични въздействия. Фаза: Работен 
проект.

Възложител: Национална електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД), 
гр София, ул. „Веслец“ 5, тел. 02/932 61 13, лице за контакт: Анни 
Христова.

Проект № 11

> „Обследване на площадката, проектиране и тръжна документация 
за яз.Пловдивци“ - 02.2012 до 08.2015 г.

Част КАВС: Часовникова система -  Проектирана е часовникова 
система за синхронизиране на времето на отчитане при сеизмични 
въздействия в три отделни точки на КИС, като част от общата

чл. 2 ОТ ЗЗЛД
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X»
по
ред

/

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

<К1

чл, 2 ОТ ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, X» 

на диплома, X» на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или X» на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива/ , наименование на изготвения проект и по коя част / специалност \ 

възложител на проекта с адрес и теле<|)он за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

система за регистриране на сеизмични въздействия КИС Фаза: 
Работен проект
Възложител: Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 
X* 17-19, тел. 02/940 52 98, лице за контакт: Мариана Куюмджиева 

Проект X» 12
» Язовирна стена „Студена“ - 2012 12.2015 г.

Част КАВС: Часовникова система -  Проектирана е часовникова 
система за синхронизиране на времето на отчитане при сеизмични 
въздействия в три отделни точки на КИС, като част от общата 
система за регистриране на сеизмични въздействия Фаза; 
Технически проект
Възложител: Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. Св.Св Кирил и Методий 
X“ 17-19, тел. 02/940 53 13, лице за контакт: Нели Даневг 

Проект Хв 13

• ПУП и Технически проекти за проект: "Модернизация на 
железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София - Елин 
Пелин и Елин Пелин- Септември: за участък Елин Пелин-Ихтиман 
-01.2015-12.2016Г.
Част КАВС; Диспечерски връзки -  система за управление на тунели 
разположен в локален диспечерски център. Фаза; Технически 
проект
Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, тел. 
02/932 60 36, лице за контакт: Тихомир Митев Р-л проект ЗПУИП 
„София -  Пловдив“.

Проект Х"14

• „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за

чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта е адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

„Струма“, ЛОТ 3.2, участък Крупник - Кресна, ляво платно с 
приблизителна дължина 23,8 км, в т.ч. 5 бр. пътни тунели е 
магистрален профил и обходен път на гр. Кресна - част от дясно 
платно с приблизителна дължина 5,45 км, в т.ч. 2 бр. пътни тунели е 
магистрален профил“ - 01.2017 -  06.2017 г.
Част КАВС; Диспечерски връзки от системи разположени в 
тунелите. Фаза Идеен проект.
Възложител по проектирането: „Пътпроект - 2000“ ООД, гр. София, 
ул. „Камен Ан.дреев“ №24, тел. 02/954 96 32, лице за контакт: 
инж. Любен Симеонов.

Възложител по основния договор: Агенция "Пътна 
инфраструктура", гр. София. бул. "Македония" № З.тел. 02/9173416, 
лице за контакт; инж. Ася Чипева

Проект №15
• Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с 

изграждане на язовир „Яденица’'и реверсивен напорен тунел за 
връзка с язовир „Чаира” -  04.2016-03.2017 г.

Част КАВС: Диспечерски връзки -  система за предаване на данни и 
комуникационна свързаност и пренос на сигнали от подобектите на 
хидровъзел „Яденица“ към централен сървър, диспечерска връзка 
между хидровъзел „Яденица“ и командна зала на яз. Чаира, както и 
комуникационната свързаност между елементите на контролната 
измервателна система (КИС) със централната измервателна система 
(ЦИС) и сървъра и операторската станция за КИС Фаза; Работен 
проект.

Възложител; Национална електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД), 
гр. София, ул. „Веслец“ 5, тел. 02/932 61 13, лице за контакт; Анни 
Христова.

Проект №16

• ПУП и Технически проекти за проект: "Модернизация

Т  '

чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл, 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

10. Петър, Петков Проектант по част: СВТС

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Русенски университет, 
виеше образование, специалност 
Комуникационна техника н технологии, 
професионална квалификация Магистър -  
инженер по радиоелектроника.

Диплома № Цл. 2 от ЗЗЛД 
Удостоверение № за пълна
проектантска правоспособност по част: 
Електрическа, издадено от КИИП, валидно 
за 2018 г

железопътна линия София-Пловдив; жп участъци София - Елин 
Пелин и Елин Пелин- Септември: за участък Елин Пелин-Ихтиман 
-  01.2015-12.2016 г.
Част КЛВе; Сигналноч>хранителна система, Видеонаблюдение и 
СОТ на диспечерски център -  Фаза: Технически проект 
Възложител; ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110. тел. 
02/932 60 36, лице за контакт: Тихомир Митев — Р-л проект ЗПУИП 
„София Пловдив“.

Проект №17

• Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” е 
изграждане на язовир „Яденииа”и реверсивен напорен тунел за 
връзка с язовир „Чаира” -  04.2016-03.201г.
Част КАВС: Система за контрол на достъп и алармена система на 
обслужваща сграда на яз. Яденица. Интелигентни системи. Фаза; 
Работен проект.

Възложител: Национална електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД), 
гр. София, ул. „Веслец“ 5, тел. 02/932 6113, лице за контакт: Анни 
Христова.

Месторабота: Мултиплекс ЕООД, гр. София 
Период: от м.05.1996 г. до сега
Основни функции: Ръководител направление Телекомуникации, 
проектиране, организиране и контрол на изпълнение на СМР по част 
Т елекомуникации

Описание на проектирани обекти:

Проект №1
• Дунав мост 2 Видин -  Калафаг, 2012 г. -Ф аза Работен проект

проектиране на Телекомуникационни системи за реазлизиране на 
съобщителни връзки в участък ЖАТЦ Видин-Товарна гара-

чл. 2 от ЗЗЛД 

'  чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

\
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

док)лиент за чуждестранните лица)

чл. 2 от ЗЗЛД

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт е него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Подстанция-Разделен пост Капитановци-Център за контрол на 
Дунав мост 2 -  част СВТС (включващо Транспортни
телекомуникационни системи, мултиплексно оборудване за НЧ 
връзки, оперативно-технологични връзки и гарови концентратори, 
цифрови гарови концентратори, сиетеми за контрол, диагностика и 
управление на телекомуникационното оборудване)
Възложител: Министерство на транспорта, гр. София, ул. "Дякон 
Игнатий" № 9, тел. 02/940 97 71.

Проект №2

• Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и 
цифрова апаратура в участъка Провадня-Синдел-Варна, 2014 г. 
-  Фаза Работен проект
Проектиране и инсталиране на оптична кабелна мрежа и цифрова 
апаратура -  част СВТС (включващо Транспортни 
телекомуникационни системи, мултиплексно оборудване за НЧ 
връзки, оперативно-технологични връзки и гарови концентратори, 
цифрови гарови концентратори, системи за контрол, диагностика и 
управление на телекомуникационното оборудване)
Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
поделение СиТ, тел. 02/932 61 76, лице за контакт: Валентин 
Стайков

Проект №3

• Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна 
кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ” в участъка Горна 
Оряховица -  Бяла, 2016 г. -  Фаза Работен проект
Проектиране и инсталиране на оптична кабелна мрежа и цифрова 
апаратура -  част СВТС (включващо Транспортни
телекомуникационни системи, мултиплексно оборудване за НЧ

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД 

)
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№ Основни правоспособни Позицията, за която е
ПО
ред

проектанти по отделните части 
на проекта -  Име, презиме и 

фамилия

Предложен -  проектант по 
съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

чл, 2 ОТ ЗЗЛД

връзки, оперативно-технологични връзки и гарови концентратори, 
цифрови гарови концентратори, системи за контрол, диагностика и 
управление на телекомуникационното оборудване)
Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110 
поделение СиТ, тел. 02/932 61 76, лице за контакт: Валентин 
Стайков.

Проект №4

• Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна 
кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ“ в участъка Левски -  
Горна Оряховица -  Бутово -  Недан, 2015 г. -  Фаза Работен 
проект
Проектиране и инсталиране на оптична кабелна мрежа н цифрова 
апаратура -  част СВТС (включващо Транспортни
телекомуникационни системи, мултиплексно оборудване за НЧ 
връзки, оперативно-технологични връзки и гарови концентратори, 
цифрови гарови концентратори, системи за контрол, диагностика и 
управление на телекомуникационното оборудване)
Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
поделение СиТ, тел. 02/932 61 76, лице за контакт: Валентин 
Стайков

Проект №5

• Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по 
втора жп линия в участъка Горна Оряховица -  Каспичан, 2017 
— Фаза Работен проект
Проектиране и инсталиране на оптична кабелна мрежа и цифрова 
апаратура -  част СВТС (включващо Транспортни
телекомуникационни системи, мултиплексно оборудване за НЧ

/
чл. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

чл. 2 от ЗЗЛ

II.

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

Делян Атанасов
ЧЛ. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Проектант по част Автоматика 
и телемеханика

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома, Х" на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица или Х" на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Виеше транспортно училище „Тодор 
Каблешков“, София, виеше образование, 
специалност „Електроенергетика и 
електрообзавеждане“, професионална 
квалификация „Електроинженер по 
електроенергетика и електрообзавеждане“. 
Диплома Рег X" чл, 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД
Удостоверение Х» за пълна
проектантска правоспособност по част: 
Електрическа, издадено от КИИП, валидно 
за 2018 г.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

връзки, оперативно-технологични връзки и гарови концентратори, 
цифрови гарови концентратори, системи за контрол, диагностика и 
управление на телекомуникационното оборудване)
Възложител; ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
поделение СиТ, тел. 02/932 61 76, лице за контакт; Валентин
Стайков.

Месторабота: „Свеко Енергопроект“ АД, гр. София 
Период: от 01.01.2017 до момента
Основни функции: Ръководител направление „Машинни и електрически
съоръжения“

Месторабота: „Свеко Енергопроект“ АД, гр София 
Период: от 03.01.2012-12.2016 г.
Основни функции: Инженер автоматизация
Месторабота; „Енергопроект Хидроенергетика” АД 
Период: от01.01.2010-03.01.2012 г
Основни функции; Инженер, генериране на ел. енергия от ВЕИ -  
проектант вторична комутация
Месторабота: „Енергопроект Хидроенергетика”ООД 
Период: от 07 05.2007-01.01.2009 г 
Основни функции: Проектант

Описание на проектирани обекти;
Проект Х”1

• Изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на 
железопътен участък Елин Пелин - Ихтиман, 01.2015 -  12.2016 г. 
Технически проект на Локален диспечерски център. Проектът 
включва разработване на 8САОА система на контролен център на 
база програмируеми логически контролери, част Автоматика и 
телемеханика.

Възложител: ДП „Национална компания „Железопътна

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

Позицията, за която е 
предложен — проектант по 

съответната част на проекта

чл. 2 ОТ ЗЗЛД

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност за 
българските лица пли № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти зид, предназначение, брой подземни 
ниваУ, наименование на изготвения проект и по коя част специалност, , 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

инфраетруктура“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 110, 
тел. 02/932 60 36, лице за контакт: Тихомир Митев -  Р-л проект 
ЗПУИП „София -  Пловдив“.

Проект №>2
• „Внедряване на иновативна система за събиране на данни, 

наблюдение и управление ВСАОА на водоснабдителна система 
от язовир „Жеков вир“ -  от 01.2015 до 09.2016.
Работния проект включва три броя операторски станции, пет броя 
съвременни програмируеми логически контролери и пет броя НМ1 
интерфейсни панели за локално управление. Топологията за 
комуникация между отделните 5ГАОА системи е изградена на база 
двойно резервирана оптична връзка затворен пръстен/, част 
Автоматика и телемеханика.

Възложител: “АСАРЕЛ -  МЕДЕТ’ АД, 4500 гр. Панагюрище, 
тел. 0357 60210, лице за контакт: Здравка Кърпаров 

Проект №3
• „Увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ 

с изграждане на язовир „Яденнца” и реверсивен напорен тунел 
за връзка с яз. „Чаира” 04.2016 -  03.2017 г.
Работен проект за 5САОА система за мониторинг на съоръженията 
на яз „Яденица“ и яз. „Чаира“. 8САПА системата е изградена на 
базата на съвременни програмируеми логически контролери, част 
Автоматика и телемеханика.
Възложител: НЕК ЕАД, София, ул. Веслец Х!>5, тел. 02/9263636, 
лице за контакт: инж. Анни Христова

Проект №4
• „Обследване на площадката, нроекзиране и тръжна 

документация за язовир “Пловдивци” — от 02.2012 до 08.2015. 
Работен проект на Пречиствателна станция за питейни води 
„Пловдивци“ - 5САРА системата е изградена на базата

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД

Иванка Велчева
чл. 2 от ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

Проектант по
Градоустройствено планиране

„Университет по архитектура, 
строителство и геодезия“, гр.София
Архитектурен факултет, виеше 
образование, специалност „Архитектура“, 
професионална квалификация „Архитект“
Диплома № рсг. Хй' чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД
„Университет по архитектура, 
строителство и геодезия“, гр.София, 
Архитектурен факултет, виеше 
образование, научна специалност „Синтез 
на архитектурата с другите изкуства.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

съвременни програмируеми 
Автоматика и телемеханика.

логически контролери, част

Възложител: Министерство на регионалното развитие и
благоустройство, ул. Св. Св. „Кирил и Методий“ Х«17-19, тел. 94 
05900, лице за контакт: Мариана Куюмджиева

Проект №>5

Укрепване иа бреговете на р.Арда в района на гр. Кърджали -  
водно огледало -  02.2008 до 08.2009 г.

5САОА -  системата е изградена от девет броя изпълнителни 
логически контролери и един главен общо управляваш логически 
контролер. Цялата система е изградена на базата на съвременни 
програмируеми логически контролери РЬС

Възложител на проектирането: „Станилов“ ЕООД; София 1618. 
ул. „Майстор Алекси Рилец“ Х«10, тел: * 359 2 942 69 00; лице за 
контакт: инж.Иван Танев

Възложител на основния договор; Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство, ул. Св. Св. „Кирил и Методий“ №17- 
19, тел. 94 05900

Месторабота: Кате.дра „Интериор и дизайн за архитектурата“ 
„Университет по архитектура,строителство и геодезия“, гр.София
Период; 2012 г. до момента
Основни функции; Хоноруван преподавател - водене на упражнения на 
студенти 4-ти курс, специалност „Архитектура“ и лекции по .Лизайн на 
преддипломанти.

Месторабота: „АЙВИ ПРОЕКТ“ООД 
Период; 2005-2011 г.

Основни функции: Архитект проектант— проектиране на жилищни, 
обществени сгради, градоустройствени проекти (ПУП, ПРЗ, ИПРЗ,

чл. 2 от ЗЗПД
чл, 2 от ЗЗЛД
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта -  Име, презиме и 
фамилия

чл. 2 ОТ ЗЗЛД

Позицията, за която е 
предложен проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантека правоспособност за 
българските лица или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните лица)

интериор и архитектурен лизаин", 
професионална квалификация „Доктор на 
архитектурните науки“. Диплома

чл. 2 от ЗЗЛД
Удостоверение № за пълна 
проектантска правоспособност по част: 
Архитектура, издадено от КАБ, валидно за 
2018 г.

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти /вид, предназначение, брой подземни 
нива/, наименование на изготвения проект и по коя част /специалност/, 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

РУП), интериорни проекти.

Описание на проектирани обекти:

Проект №1
НАГ -  ПУП -  ИПРЗ на м.“бул.Сливиица -  Люлин 10 м.р. -  02.2014- 
07.2014 г., еднофазно проектиране -  окончателен проект.

Част: Градоустройствено планиране

Възложител:Направление Архитектура и Градоустройство Столична 
община, гр. София, ул. "Сердика", № 5, 05М - 0888884568, лице за 
контакт урб. Златко Терзиев

Проект №2
НАГ -  ПУП -  ПРЗ па ж.к. “Надемща“ 3 -  09.2014-05.2015 г , 
еднофазно проектиране -  окончателен проект.
Част: Градоустройствено планиране

Възложител:Направление Архитектура и Градоустройство -  Столична 
община, гр. София, ул. "Сердика", № 5, 05М - 0888884568, лице за 
контакт: урб. Златко Терзиев

Проект №3
НАГ — ПУП — ПРЗ на ж.к. “Надежда“ 4 09.2014-05.2015 г., 
еднофазно проектиране -  окончателен проект 
Част: Градоустройствено планиране

Възложител:Направление Архитектура и Градоустройство -  Столична 
община, гр. София, ул. "Сердика", № 5, 08М - 0888884568, лице за 
контакт: урб. Златко Терзиев

Проект №4

НАГ -  ПРЗ за кв.“Кремиковци“ - 05.2014-12.2017 г., еднофазно 
проектиране - окончателен проект.
Част: Градоустройствено планиране

чл. 2 от ЗЗЛД

Г
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№
по
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта Име, презиме и 
фамилия

чл, 2 от ЗЗЛД

\
0

Позицията, за която е 
предложен -  проектант по 

съответната част на проекта

Образователна квалификация (учебно 
заведение, образование, специалност, № 

на диплома; № на удостоверението за 
пълна проектантска правоспособност -  за 
българските лииа или № на еквивалентен 

документ за чуждестранните липа)

Професионална квалификация (месторабота, период, основни функции, 
описание на проектирани обекти вид, предназначение, брой подземни 
нива/ , наименование на изготвения проект и по коя част специалност/ , 

възложител на проекта с адрес и телефон за контакт с него, 
наименование на лицето, приело проекта)

Възложител: Направление Архитектура и Градоустройство -  Столична 
община, гр. София, ул. "Сердика", № 5, 05М - 0888884568, лице за 
контакт: урб. Златко Терзиев

Проект №5
НАГ -  ПУП -  ПРЗ за кв.^Ботунец“ -  11.2014-11.2016 г., еднофазно 
проектиране -  окончателен проект.
Част: Градоустройствено планиране

Възложител:Направление Архитектура и Градоустройство -  Столична 
община, гр. София, ул. "Сердика". № 5, 05М - 0888884568, лице за 
контакт: урб Златко Терзиев

Проект №6
НАГ- ПУП -  ПРЗ па с.“Локорско“ -  10.2015-01.2018 г , еднофазно 
проектиране -  окончателен проект.
Част: Градоустройствено планиране
Възложител:Направление Архитектура и Градоустройство -  Столична 
община, гр. София, ул. "Сердика", № 5, 05М - 0888884568, лице за 
контакт: урб. Златко Терзиев

чл. 2 от ЗЗЛД



\ 4 2  I
6. За Ръководител на Проекта предлагам: Димитър Манолов Маргаритов чл. 2 от ЗЗЛД

7. Към настоящото предложение прилагам организационна структура, в която са 
отбелязани имената на основните правоспособни проектанти, имената и 
специалността на другите проектанти /ако е приложимо/, както и връзките между 
тях и Ръководителя на Проекта.

8. Към настоящото предложение прилагам график за изпълнение на поръчката, в 
съответствие със сроковете, изисквани от Техническата спецификация - срок за 
изпълнение на поръчката и крайни срокове за изпълнение на отделните задачи, с 
посочена продължителност на работа на отделните членове на екипа, ангажирани 
с изпълнението на поръчката.

9. Декларирам, че съм запознат с проекта на договор за възлагане на обществената 
поръчка, приемам го без възражения и, ако бъда определен за изпълнител, ще 
сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията 
за обществената поръчка, в законоустановения срок.

10. Декларирам, че приемам срока на валидност на нашата оферта да бъде 6 месеца, 
считано от крайния срок за подаване на оферти.

11. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд.

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

Приложения:
• Организационна структура; ^
• График за изпълнение на поръчката §

Дата: 05.02.2018 г. чл. 2 от ЗЗЛД

('подпис на лш авляващо участника)
Димитър Попов

(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 
Изпълнителен директор

(качество на лицето, представляващо участника)
„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

(наименование на участника)

Забележка: У ч а с т н и ц и т е  могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
д а н ъ ц и  и  о с и г у р о в к и ,  о п а з в а н е  на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в
Р е п у б л и к а  Б ъ л г а р и я :

-  Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Н а ц и о н а л н а  агенция по приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес.
ш \:у^> .пар .Ь§

• Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.,1000 София, ул. ”У. Гладстон"N9 67
Телефон: 02/ 940 6331,Интернет адрес: кир://)л>■тVЗ.тое\̂ >.§ОVе̂ птеп{.Ь̂ /
•  Относно задьлженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/ 8119 
443,Интернет адрес: кпо://н’\у\\'.т1зр.20Уегптеп1.Ьг. Изпълнителна агенция ,,Гтвна инспекция по труда "  

София 1000, бул. Дондуков№3, тел.:02 8101759; 0700 17670; е-таИ: 5есп(Иг^1оп^.§и.^оуегптеп1.Ь§
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чл. 2 от ЗЗЛД
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

За постигане на целите и резултатите на Поръчката, Свеко Енергопроект АД ще сформира 
екип от висококвалифицирани експерти, проектанти и специалисти с богат опит в съответната 
област, необходим за постигане на максимални резултати в рамките на дейностите по 
изпълнение на поръчката.
При изпълнение на всички задачи и дейности екипът ще спазва законите и нормативната 
уредба на България, Техническата спецификация на Възложителя и ще прилага Европейските 
Директиви и добрите Европейски практики.
Екипът ще е съставен от персонала на Свеко Енергопроект АД, неговите подизпълнители 
Свеко Белгия НВ и Трансгео ООД и експерти с много голям опит в изготвянето на отделни части 
на идейния проект.

Във връзка с:
• предмета и обхвата на обществената поръчка;
• осигуряване на качеството и срока за изпълнение на услугата (като цяло и на отделните 

нейни задачи/ фази, дейности и поддейности), както се изисква от Възложителя в 
документацията на обществената поръчка;

• големия обем и разнообразие на проектно - проучвателните и експертни работи и 
свързаната с това необходимост екипа за изпълнението на поръчката да включва голям брой 
експерти, специалисти и проектанти с широк спектър на специалности;

• миниминизиране на риска при изпълнение на поръчката;
• оптимизиране на организацията и управлението на екипа за изпълнение на поръчката и 

въвеждането на еднакви стандарти;
• осъществяването на двустепенен контрол по изпълнение на поръчката;

Предвиждаме екипът за изпълнение и управление на поръчката да се организира в

две относителни независими структури:
• изпълнителен блок / проектантски екип - това е структурата (екип и организация на

екипа) която ще изпълнява поръчката;

• контролен блок, който ще контролира и ще подпомага дейността на изпълнителния
блок.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК / ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП

Изпълнителен блок / проектантския екип се структурира йерархично, от гледна точка 
на управлението, правата и задълженията на членовете на екипа и по направления на 
дейност и екипи за изпълнение на работите, както следва:

• Направления на дейност:
[1] ПУП, регулация и схеми на инженерна инфраструктура, реконструкции и 
преустройства на съществуваща инфраструктура;
[2] Строителни конструкции, архитектура, ВиК и проучвания;
[3] Релсов път и инженерни съоръжения;
[4] Управление и безопасност.

Направленията включват няколко екипа с близък предмет на дейност, работещи в близък 
контакт и практически в един и същи период. Най общо направленията кореспощщрат на 
формулираните в техническата спецификация на Възложителя задачи.

чл. 2 от ЗЗЛД
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• Екипи за изпълнение на отделните позиции на поръчката/ПУП, проектните части на 
идейния проекти -  общо 18 екипа.

Екипите ще включват проектанти с необходимите специалности за извършване на присъщата 
на отделните екипи дейност, но не по-малко от два проектанта с оглед на взаимозаменяемост, 
осигуряване на вътрешно екипна проверка и контрол на риска.

Екипът на изпълнителния блок включва:
• Ръководител на Проекта 

Ръководителят на проекта ще:
■ отговаря за общата организация на работа на екипа на Изпълнителя, зает 

в изпълнението на поръчката;
■ отговаря за координацията на работа на сформираните по направление 

на дейност екипи;
■ отговаря за професионалното изпълнение на задачите и успешното 

постигане на целите на предмета на поръчката;
■ отговаря за спазването на времевата програма.

Ръководителят на проекта ще отговаря за комуникацията с Възложителя, както и ще 
осъществя контрол за спазване на процедурите за осигуряване на качество, управление на 
риска, поддържане на единната информационна среда, надлежното документиране и т.н.
Ръководителят на проекта ще:

■ одобрява и ще отговаря за навременното предаване на всички 
предвидени доклади и проекти.

■ ще докладва и представя {където е необходимо) резултатите (проекти и 
доклади) от изпълнение на поръчката.

• Ръководители на направления 

Ръководителят на направление ще:
■ отговаря за организацията на работа на ръководеното от него 

направление на дейност;
■ отговаря за координацията и съгласуваността на работа между екипите в 

направлението и с другите направления;
■ осъществява контрол за спазване на процедурите за осигуряване на 

качество, управление на риска, поддържане на единната информационна 
среда, надлежното документиране и т.н. в направлението, което той 
ръководи;

■ ще проверява за съответствие и ще отговаря за навременното предаване 
на всички доклади и проекти, изготвени от екипите в направлението;

■ изготвя доклади до ръководителя на проекта, по отношение на отчитане 
на извършената от направлението работа.

■ отговаря за професионалното изпълнение на задачите и успешното 
постигане целите на предмета на поръщш^а.

чл. 2 от ЗЗЛД
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• Ръководители на екипи.

Това са проектанти/специалисти с добър професионален опит и репутация.
Ръководителите на екипи ще:

■ ръководят проектирането и осигуряват качеството и пълнотата в частта 
от проекта, предмет на дейност на екипа.

■ отговарят за организацията на работа, осъществяват методологично 
ръководство на екипа;

■ отговарят за координацията и съгласуването на работа с другите екипи;
■ осъществяват непосредствен контрол за спазване на процедурите за 

осигуряване на качество, надлежното документиране в екипа, който 
ръководят;

■ проверяват и ще отговарят за навременното предаване на всички 
доклади и проекти, изготвени от екипа;

■ изготвят доклади до ръководителя на направлението/ проекта за 
извършената от екипа работа;

■ докладват и представят (където е необходимо) резултатите (проекти и 
доклади) на дейността на екипа.

Ръководителят на Проекта и ръководителите на напуавления и екипи формират 
ръководния екип, който осигурява управлението на проекта във всички негови 
аспекти.

• Проектанти и специалисти.
Това са проектанти и специалисти, притежаващи квалификация за извършване на 
поверената им работа. Те ще участват в изпълнение на работите, осъществявани под 
контрола на ръководителите на екипи. Проектант може да участва в повече от един 
екип, при отчитане на заетостта му общо за екшште;

• Помощен технически персонал.
Помощният технически персонал ще подпомага логистично екипа в изпълнение на 
неговите задължения по поръчката.

Списък на проектантския екип е представен в Приложение 1 на настоящата 
организационна структура.

чл. 2 от ЗЗЛД
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й е р а р х и ч н а  с т р у к т у р а  / ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА НА УЧАСТНИКА

Йерархична структура на изпълнителния блок от гледна точка на управлението, правата и 
задълженията на членовете на екипа.

Изпълнителен блок;

Към изпълнителния блок ще се организират още две структури :

• Вътрешен технически съвет. Съветът ще разглежда, съгласува и приема основните 
технически решения. Предмет на съвета ше бъдат и общи решения, свързани с 
организацията на работа. Членове на съвета ще са: ръководителят на проекта, 
ръководителите на направления и представители на ръководители на екипи (според 
конкретна необходимост);

• Консултантски екип. Основно консултантският екип ще включва експерти от Свеко 
Белгия ВН. Консултантският екип ще е в помощ на ръководния екип по отношение на 
въвеждане на добри практики и кпо\уЬо\у / умения придобити при изпълнението на 
аналогични проекти.

Горецитираните две структури се явяват част от наличните ресурси на общата структура на 
Свеко.

Контролният блок се явява структурата, която ще наблюдава, анализира, подпомага, 
контролира работата на Ръководителя на проекта и ръководния екип на Изпълнителния блок.

Функциите на контролния блок ще се осъществяват от наличните в Свеко Енергопроект АД 
структури по осигуряване на качеството, управление на риска, околна среда, здраве и 
безопасност на работа, финансов контрол.

Пояснение: Особено място заема позиция осигуряване на качеството. Системата за 
осигуряване на качеството функционира в рамките на изпълнителния блок, но структурата 
(екипа), която ще осъществява контрола по нейното прилагане е прикрепена към Контролния 
блок.

О рганизационна схем а на предвиденит е за  изпълнение на поръчкат а ст рукт ури/ 
направления и екип са предст авени в П рилож ение 2.

Организационната схема е ориентирана по формулираните в Техническата спецификация 
задачи за изпълнение.

В  П рилож ение 3 е дадено разпределени е на е^гтщ пе по з а ф ч ф ' '^ гл а с н о  
докум ент ацият а на В ъзлож ит еля  I

чл. 2 от ЗЗЛД
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ВРЪЗКИ и КОМУНИКАЦИЯ в ЕКИПА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ I
Екипите и направленията от екипа на Изпълнителя ще поддържат непрекъсната връзка 
помежду си през целия срок на поръчката и ще бъде осигурена:

• регулярна комуникация между екипите;
• регулярна комуникация с Ръководители на направления;
• регулярна комуникация на ниво администриране на проекта.

Представената управленска структура съдържа хоризонтални връзки на ниво ръководители на 
екипи. По този начин се осигурява простота на управлението и яснота на задачите. 
Предвидени са необходимите функционални връзки между отделните направления и между 
Вътрещния технически съвет и Консултантския екип.

Ще бъде осигурена постоянна информируемост на ръководният екип. Ръководителите екипи 
ще запознават Ръководителите направления, а Ръководителите на направления ще 
информират ръководителя на Проекта.

/

Дата: 05.02.2018 г.
чл. 2 от ЗЗЛД

(подпис на .

I Дймитър Попов
участника)

(име и фамилия иапи ц^о, представляващо участника) 
Изпълнителен директор

(качество на лицещо.тредставляващо участника)
„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

(наименование на участника)

чл. 2 от ЗЗЛД
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П р и л о ж е н и е  1
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Приложение № 1
чл. 2 от ЗЗЛД

№ И м е, презим е, 
ф ам и л и я П о зи ц и я /Н ап р авл ен и е / Е к и п

]У* удостовере 
н и е за  П П П

С п ец и ал н о ст  по 
д и п л о м а

1
Димитър 
Манолов 
М аргарите в

Ръководител Проект
Кратка професионална биография е 
представена в края на списъка

Промишлено и 
гражданско 

строителство - 
конструкции

Ръководители направления и екипи

чл. 2 от ЗЗЛД
Стоян 
Герзилов

Направление 1: ПУЛ, регулация и 
схеми на инженерна инфраструктура, 
реконструкции и преустройства на 
съществуваща инфраструктура 
Ръководител екип "Регулация и схеми 
на инженерната инфраструктура" 
Екип "Електромеханична; Отопление, 
вентилация и климатизация и 
енергийна ефективност"
Екип "Изготвяне на Подробен 
устройствен план"
Екип "Архитектура на 
метростанциите, вертикална 
планировка и озеленяване"

Направление 2: Строителни 
Петко“̂ '  ^ ЗЗЛД конструкции, архитектура, ВиК и 

проучвания____________________

Румен 
Борисов

чл. 2 от ЗЗЛД

Направление 3: Релсов път и 
инженерни съоръжения 
Ръководител екип "Трасе и профил, 
трасировъчен план на метростанциите 
и външните съоръжения, геодезия" 
Ръководител екип "Релсов път, 
включително оборотен участък, пътни 
репери и указателни знаци"

чл. 2 от ЗЗЛД 
Д ел ян .
Атанасов

М ария
чл. 2 от ЗЗЛД 
Кисьова

Направление 4; Управление и 
безопасност
Ръководител екип "Автоматика и 
телемеханика"
Екип екип "Електромеханична: 
Отопление, вентилация и 
климатизация и енергийна 
ефективност"___________________

Ръководител екип "Проучване на 
съществуващите 1шженерни мрежи по 
трасето на отклонението"
Ръководител екип "Реконструкция и 
преустройство на засегната 
инженерна и пътна инфраструктура" 
Екип "Система за
телекомуникационно управление на 
влаковото движение"
Екип "Изготвяне на Подробен 
устройствен план"
Екип "Трасе и профил, трасировъчен 
план на метростанциите и въшпните 
съоръжения, геодезия"

Архитектура

Конструктивно
инженерство

Транспортно
строителство

чл. 2 от ЗЗЛД
Електроенергетика и 
електрообзавеждане

Електроенергетика и 
електрообзавеждане

чл. 2 от ЗЗЛД
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Прилож ение №  1
чл, 2 от ЗЗЛД

№
И м е, презим е, 

ф ам и л и я П о зи ц и я /Н ап р авл ен и е / Е ки п №  удостовере 
в и е  за Ш Ш

С п ец и ал н о ст  по 
д и п л о м а

7 И ванка „
„  чл. 2 от ЗЗЛ  ̂Велчева

. Ръководител екип "Изготвяне на 
Подробен устройствен план" Архитектура

8 ^"«Р™чл.2отЗЗЛ^Христов

Ръководител екип "Инженерно- 
геоложки и хидрогеоложки 
проучвания"

Хидрогеология и 
инженерна геология

9
„  чл.2отЗЗЛ | Красен
Андреев

Ръководител екип "Архитектура на 
метростанциите, вертикална 
планировка и озеленяване"
Екип "Трасе и профил, трасировъчен 
план на метростанциите и вънпшите 
съоръжения, геодезия"

Архитектура

10 Божидар
Б ожино‘Й1-2°'^33^

Ръководител екип "Конструкции на ЦМетростанциите
Хидромелиоративно

строителство

11
_  чл. 2 от ЗЗЛ^ 
Георги
Евстатиев

Ръководител екип "Конструкции на 
тунелите"
Екип "Трасе и профил, трасировъчен 
план на метростанциите и външните 
съоръжения, геодезия"

чл. 2 от ЗЗЛД Хидроенергийно
строителство

12
Росиця^'Л-2отЗЗЛ;
Падалова

Ръководител екип "ВК, помпени 
^станции и външни ВК връзки" 
Екип "Регулация и схеми на 
инженерната инфраструктура"

Водоснабдяване и 
канализация

13
Татяна 
чл. 2 от ЗЗЛД 

Василева

Ръководител екип "План за 
безопасност и здраве"

Хидромелиоративно
строителство

14 Тодор 
Киров^*' '̂ 2 Ръководител екип "Контактна мрежа"

Електроенергетика и 
електрообзавеждане

15 М илчо 4л. 2 от ЗЗЛ, 
Милушев

Ръководител екип "Електрически 
системи и инсталации, 
Тяговопонизителни и понизителни 
станции, Заземителни инсталации, 
Външно електрозахранване"
Екип "Регулация и схеми на 
инженерната инфраструктура"

Електроснабдяване и 
електрообзавеждане

16
М ариана

чл. 2 от ЗЗЛД 
М инкова

Ръководител екип 
"Електромеханична: Отопление, 
вентилация и климатизация и 
енергийна ефективност"
Екип "Регулация и схеми на 
инженерната инфраструктура"

Топлинна и 
масообменна 

техника

17
Николай
чл. 2 от ЗЗЛД 

Христов

Ръководител екип "Комуникационни 
и аудио визуални системи - КАВС" 
Екип "Система за
телекомуникационно управление на 
влаковото движение"
Екип "Контактна мрежа"

Електроенергетика и 
електрообзавеждане

18
Петьр^^л-2 от ЗЗЛЛ 
Петков 1

Ръководител екип "Система за 
телекомуникационно управление на 
влаковото движение"

Комуникационна 
техника и 

технологии

чл. 2 от ЗЗЛД
/



, I

П риложение №  1
чл. 2 от ЗЗЛД

№
И м е, презим е, 

ф ам и л и я П о зи ц и я /Н ап р авл ен и е / Е ки п
№  удостовере 

н и е  за П П П
С п ец и ал н о ст  по 

д и п л о м а
Проектанти и специалисти

19
Александър 
нп. 2 от ЗЗЛД 
Костов

Екип "Конструкции на тунелите" Хидростроител ство

20
Анета
чл. 2 от ЗЗЛД 

М инчева

Екип ''Инжен^^но-геоложки и 
хидрогеоложки проучвания" Минно инженерство

21
Антония
чл. 2 от ЗЗЛД 
П анчева

Екип "Инженерно-геоложки и 
хидрогеоложки проучвания"

Геология и 
проучване на 

полезни изкопаеми

22
ч

Валентин 
1. 2 от ЗЗЛдЦвейн

Екип "Конструкции на тунелите" Хидростроителство

23 Васил чл. 2 от ЗЗЛ1 
Бозаджиев

Екип "Регулация и схеми на 
инженерната инфраструктура"
Екип "Конструкции на 
метростанциите"
Екип "Трасе и профил, трасировъчен 
план на метростанциите и външните 
съоръжения, геодезия"

ХТС, Конструктивно 
инженерство

24
Видемир
чл. 2 от ЗЗЛД 
Иванов

Екип "Регулация и схеми на 
инженерната инфраструктура"
Екип "Изготвяне на Подробен 
устройствен план"
Екип "Трасе и профил, трасировъчен 
план на метростанциите и външните 
съоръжения, геодезия"

чл. 2 от ЗЗЛД

Г еодезия

25
Владимир
чл. 2 от ЗЗЛД 
Тумбев

Екип "Конструкции на тунелите" Хидростроителство

26 Георги*^' ^ ЗЗЛ^ 
Лефтеров

Екип "Проучване на съществуващите 
инженерни мрежи по трасето на 
отклонението"
Екип "Регулация и схеми на 
инженерната инфраструктура"
Екип "Реконструкция и преустройство 
на засегнатата инженерна и пътна 
инфраструктура /ВиК. електро, тг 
мрежи, пътни работи и 
топлофикационни съоръжения/, 
съобразно схемите за инженерната 
инфраструктура"
Екип "Изготвяне на Подробен 
устройствен план на трасето на 
;шнията на метрото ,с план за линейна 
регулация, придружен със схеми на 
инженерната инфраструктура"
Екип "План за безопасност и здраве "

! Транспортно
строителство

1

чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД
П риложение №  1

№ Име, презиме, 
фамилия Позиция/Направление/ Екип № удостовере 

ние за ППП
Специалност по 

диплома

27

Елизабет

чл. 2 от ЗЗЛД 
Аладжова

28

29

30

Екип "Проучване на съществуващите 
инженерни мрежи по трасето на 
отклонението"
Екип "Комуникационни и аудио
визуални системи -  КАВС, Корггрол 
на достъпа и таксуване на пътниците. 
Диспечерско управление на Ел. 
снабдяването"
Екип "Система за
телекомуникационно управление на 
влаковото движение /СВТС 
С о т ти п 1саИоп ВахеД Тгаш СоШго!/, 
Транспортно-комуникационна 
система, Пътническа информационна 
система /ПИС/, Система за 
автоматични перонни преградни 
врати"
Екип "Автоматика и телемеханика, 
Автоматика и телемеханика на 
осветлението и електромеханичните 
уредби /помпи, вентилатори, 
ескалатори и асансьори/"
Екип "Реконструкция и преустройство 
на засегнатата инженерна и пътна 
инфраструктура /ВиК, електро, тг 
мрежи, пътни работи и 
топлофикационни съоръжения/, 
съобразно схемите за инженерната 
инфраструктура"
Екип "План за безопасност и здраве"

И ван 2 от ЗЗЛД 
Христов_______

Екип "Конструкции на 
метростанциите"

Кремена
чл. 2 от ЗЗЛД 

Дееничина

Екип "Електрически системи и 
инсталации, Тяговопонизителни и 
понизителни станции, Заземителни 
инсталации. Външно 
електрозахранване"

Кристина
чл. 2 от ЗЗЛД 

м аринкова

Екип "Проучване на съществуващите 
инженерни мрежи по трасето на 
отклонението"
Екип "Конетрукции на 
метростанциите"
Екип "Реконструкция и преустройство 
на засегнатата инженерна и пътна 
инфраструктура /ВиК, електро, тг 
мрежи, пътни работи и 
топлофикационни съоръжения/, 
съобразно схемите за инженерната 
инфраструктура"____________________

31 Люба чл. 2 от ЗЗЛ/: 
Бончева

Екип "Конструкции на 
метростанциите"

Електроенергетика и 
електрообзавеждане

чл. 2 от ЗЗЛД
Строителство на 

сгради и съоръжения

Електроснабдяване и 
електробзавеждане 
на промипщеността

Промишлено и 
гражданско 

строителство

Промишлено и 
гражданско 

строителство

\

/

чл. 2 от ЗЗЛД

^ 3



П риложение №  1
чл. 2 от ЗЗЛД

№ Име, презиме, 
фамилия Позиция/Направление/ Екип № удостовере 

ние за ППП
Специалност по 

диплома

32
чл. 2 от ЗЗЛД 

Недялка
М и л и е в а

33
Н ико5й-2°тЗЗЛД

П о п к о с т а д и н о Б

34
Николай 
чл. 2 от ЗЗЛД 
Димитров

Екип "Реконструкция и преустройство 
на засегнатата инженерна и пътна 
инфраструктура /ВиК, електро, тт 
мрежи, пътни работи и 
топлофикационни съоръжения/, 
съобразно схемите за инженерната 
инфрастр)тсгура"

Екип "Архитектура на 
метростанциите. вертикална 
пданировка и озеленяване"

35

36
чл

37

Петър
Петров

чл. 2 от ЗЗЛ/1

Екип "Комуникационни и аудио
визуални системи -  КАВС, Контрол 
на достъпа и таксуване на пътниците. 
Диспечерско управление на Ел. 
снабдяването"
Екип "Система за
телекомуникационно управление на 
влаковото движение /СВТС 
С о т ти п 1саиоп Вазеб Тгаш Соп1го1/, 
Транспортно-комуникационна 
система. Пътническа информационна 
система /ПИС/, Система за 
автоматични перонни преградни 
врати"

Радослав
2 от ЗЗЛД Стоев

Росица"Л'2отЗЗЛ^
Велчева

Екип "Комуникационни и аудио
визуални системи -  КАВС, Контрол 
на достъпа и таксуване на пътниците. 
Диспечерско управление на Ел. 
снабдяването"
Екип "Електрически системи и 
инсталации, Тяговопонизителни и 
понизителни станции, Заземителни 
инсталации. Външно 
електрозахранване"
Екип "Комуникационни и аудио
визуални системи -  КАВС, Контрол 
на достъпа и таксуване на пътниците. 
Диспечерско управление на Ел. 
снабдяването"
Екип "Система за
телекомуникационно управление на 
влаковото движение /СВТС 
С оттитсаН оп Вахес! Тгат Сотго1/, 
Транспортно-комуникационна 
система. Пътническа информационна 
система /ПИС/, Система за 
автоматични перонни преградни 
врати"
Екип "Автоматика и телемеханика. 
Автоматика и телемеханика на 
осветлението и електромеханичните 
уредби /помпи, вентилатори, 
ескалатори и асансьори/"

Екип "ВК, помпени станции и външни 
ВК връзки"

Хидротехническо
строителство

Ландшафтен
архитект

ЗЛД
Съобщителна и 
осигурителна 

техника и системи

чл. 2 от ЗЗЛД
Комзшикационна и 

осигурителна 
техника

Електрически 
централи, мрежи и 

системи

Хидротехническо
строителство

V чл. 2 от ЗЗЛД



Приложение №Ь 1 \
чл. 2 от ЗЗЛД

№ Име, презиме, 
фамилия Позиция/Направление/ Екип №  удостовере 

ние за ППП
Специалност по 

диплома

38 Ружа Екип "План за безопасност и здраве" Хидротехническо
строителство

39
Силвия 
чл. 2 от ЗЗЛД 

Харизанова

Екип "Проучване на съществуващите 
инженерни мрежи по трасето на 
отклонението"
Екип ВК, помпени станции и външни 
ВК връзки"
Екип "Реконструкция и преустройство 
на засегаатата инженерна и пътна 
инфраструктура /ВиК, електро, тт 
мрежи, пътни работи и 
топлофикационни съоръжения/, 
съобразно схемите за инженерната 
инфраструктура"

Водоснабдяване и 
канализация.

40
София 

чл. 2 от ЗЗЛД 
Петрова

Екип "Архитектура на 
метростанциите, вертикална 
планировка и озеленяване"

чл. 2 от ЗЗЛД Архитектура

41
„  чл. 2 от ЗЗЛ1] Станчо
Станчев

Екип "Проучване на съществуващите 
инженерни мрежи по трасето на 
отклонението"
Екип "Електромеханична: Отопление, 
вентилация и климатизация и 
енергийна ефективност"
Екип "Реконструкция и преустройство 
на засегнатата инженерна и пътна 
инфраструктура /ВиК, електро, тг 
мрежи, пътни работи и 
топлофикационни съоръжения/, 
съобразно схемите за инженерната 
инфраструктура"

Топло и ядрена 
енергетика

42
Стоянчл. 2 от ЗЗЛД 
Стоименов

Екип "Изготвяне на Подробен 
устройствен план" Геодезия

43 Таня ЧЛ.2 0Т ЗЗЛД 
Златинова

Екип "План за безопасност и здраве" Транспортно
строителство

44
Тихомир
чл. 2 от ЗЗЛД 

Стаменов

Екип "Регулация и схеми на 
инженерната инфраструктура" 
Екип "Изготвяне на Подробен 
устройствен план"
Екип "Релсов път, включително 
оборотен участък, пътни репери и 
указателни знаци"

Транспортно
строителство

45
1

Тихомир- ^ ЗЗЛ^. 
Христов Екип "Контактна мрежа" Електроенергетика и 

електрообзавеждане

чл. 2 от ЗЗЛД

/Г/Г
у / 0



N
П риложение №  1

чл. 2 от ЗЗЛД

№
Име, презиме, 

фамилия Позиция/Направление/ Екип № удостовере 
ние за ППП

Специалност по 
диплома___

46
чл. 2 от ЗЗЛД 

Тодор
Лулчев

Екип "Система за
телекомуникационно управление на 
влаковото движение /СВТС 
СоттшпсаПоп Вааес! Тгаш Соп1го1/,
Транспортно-комуникационна 
система, Пътническа информационна 
система /ПИС/, Система за 
автоматични перонни преградни 
врати"
Екип "Автоматика и телемеханика. 
Автоматика и телемеханика на 
осветлението и електромеханичните 
уредби /помпи, вентилатори, 
ескалатори и асансьори/"
Екип "Електрически системи и 
инсталации, Тяговопонизителни и 
понизителни станции, Заземителни 
инсталации, Вънпшо 
електрозахранване"_________________

чл. 2 от ЗЗЛД Електроенергетика и 
електрообзавеждане

Кратка професионална биография на ръководителя на проекта
чл. 2 от ЗЗЛД

Димитър Маргаритов е магистър строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство. Инж. Димитър Маргаритов е придобил своя опит и познания в дългата си кариера в 
Енергопроект ЕАД и Свеко Енергопроект АД.

В своята професионална дейност инж. Димитър Маргаритов е преминал през всички степени на 
проектантската професия -  проектант, водещ проектант, ръководител група, главен проектант, 
ръководител направление „Строителни конструкции“, главен инженер.

Инж. Димитър Маргаритов има голям управленски и организационен опит. Бил е ръководител / 
координатор на проектирането на големи инфраструктурни обекти, като например: ВЕЦ-овете на 
каскада „Горна Арда“, Хидровъзел „Цанков камък“; Хидровъзел ,Дденица“, координирал е екипа 
на Свеко Енергопроект АД, участвал в изготвянето на ТП за модернизацията на жп участъка 
„Елин Пелин -Ихтиман“ и екипа на стратегическия съветник на НКСИП по изготвянето на ИП на 
ЛотЗ на АМ“Струма“, и много други.

/

чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД
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приложение № 2

ИЗГОТВЯНЕ ни ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ТРЕТА МЕТРОЛННИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА“.

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА 
ЕК1>В1АНА СВЕКО ЕНСРГОПРОЕКТ

О»

НАПРАВЛЕНИЕ 1:
ПУЛ, РЕГУЛАЦИЯ И СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНА 

ИНФРАаРУКТУРА. РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ПРЕУСТРОЙСТВА НА СЪЩЕаВУВАЩА 

ИНФ РА аРУ КТУ РА

НАПРАВЛЕНИЕ 2?
аРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, АРХИТЕКТУРА, ВИК И 

ПРОУЧВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 3;
РЕЛСОВ ПЪТ И ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 4; 
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Стбяй Гв|Ш1МВ
Ма|имн

Д м я «

ПРОУЧВАНЕ К АШ Ц ЕааУВ А ирш игапН ЕР Н И  м р гж и  п о  
ТРАСЕТО НА ОТКЛОНЕИИПО

чл. 2 от ЗЗЛД
■рия Имсмпз

ТРАСЕ М ЛРОАИЛ, ТРАСИРОВЪЧСН ПЛАН НА МСГРОСМНЦИИП и
вЪНШМИПСЪОГЬМЕНЙ«,ГЕОДЕЗМЯ <

Р«и«о«авит«я «НИЛ; ’
Рум«н Бй(М<соа

РЕП1ЯАЦИЯ И СХЕМИ НА ИНЖЕНСРНАТА ИНАРАСГРУНТУ М
Рутводитад «кип:

Стмм Гертло*

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОВЕН УСТРОЙСТММ ПЛАН 

И18ИКЗ

АРХИТЕКТУРА НАМГГРОСТАНЩ аПТ, ВЕРТИКАЛНА 
ЛЛАНМРОВКА М 03ЕЛе<ЯВАНС

«НИЛ
Крк*н Амдрем

НОНСТРУКЦИМ ИАМЕТРОСТМЯРИГЕ

Ьомндяр &ОМИИО«

РЕЛСОВ лъ г. ВКЛЮЧИТЕЛНО 060Р0ТЕН УЧАСТЪК. пътни
РЕПЕРИ И УКАЗАПЛКМ ЗНАЦИ 

Р«ио«ой1<гдй «мил 
Рум»̂ 4 'бврисов

КОНТАКТНА МРЕЖА 

РМК1ЖММТ«Я «кип-
Тадор Киров

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАаГНАЛА ИНЖЕНЕРНА 
И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА КОНСТРМЦИИ НА ТУНЕЛИТЕ

Гворп* Еастиев

ч

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТШМИ ИНС1АЛАЦ1В1. тяго во ло м ви тм м  и 
ГТОМЮИТЕЛНИ СТАНЦИИ. ВМЕММПЛМИИМС1АЛА1ВМ,ПМШИО

слпоровахраиване

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И 
ИЛИМАТЮАЦИЯ И ЕНЕРГИ<Ъ|А ЕФЕКТИВНОСТ 

РЪМОИММТКяениП:
Мариана) I Минкова

^^ОМУНЖАЦИОН НИ Н АУДИО ВИЗУАЛНИ СИОЕМИ КАВС 

момзпа«ищиоинниипиоаилил«исист<мм анк 
контрол НА АОаША Н ТАКОФ АНЕ НА пимицитт 

ЧАСТ: ДИСПРКРОЮУЛММНМНАеЛ.СНАХДМАНТТО 
РънзаадитсА «иил;

Ур*»стов

Делан И ' Аг»н«со«

У

ЧАСТ .СИСТЕМАаАТ«ЯЕНОМ»1>ММ ЦИОИ ЮУПИ1ВАЕ11ЩНА 
ВЛАМОМЗТО ДВНМЕНИ|/аТССОММимСАПОНтрА1Мсотко(/

ЧАСХ,. ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕкМ 

ЧАСТ!..ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЛИС/ 

ЧАСТ; СИСТЕМА М  АВТОМАТИЧНИ ПЕРОННИ ПРСГРАДНН 

ЧАСТ: ИНТЕГРИРАНА РАДИО-КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА

Рькр.|к;ви,геп .«кид,
Петър . Петков

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 

ЧАСТ; а ктом агм ка  и  телем еха ни ка

ЧАСТ1 .М Т0МАТИИА и ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ОСЛЕТЛЕМИЕТО И 
СЛСКТРОМСХАНИЧНИТЕ УРЕДБИ

чл. 2 от ЗЗЛД

5



Приложение № 2

П

ИЗГОТВЯНЕ ни ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА”

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА 
НА НАПРАВЛЕНИЕ |1)

ПУП, РЕГУЛАЦИЯ И СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНА 
ИНФРАаРУКТУРА. РЕКОЖГТРУКЦИИИ 
п Р ЕУ аР о й авА  н а  същ навувАЩ А 

ИНФРАСТРУКТУПЕ

Рьноводитал НАптшмнм»: 
Стоян I Геряияов

чл. 2 ОТ ЗЗЛД1

ПРОУЧВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИНЖЕНЕП1И 
МРЕЖИ ПО ТРАСЕТО НА ОТКЛОНЕНИЕТО

Ръковопитсл енип:
Мария . Кисьова

□  Кристина Мариннова

□  Георги Лефтеров

^  Станчо Станчев

Ш Силвия Харизанова

^  Недялка Милиева

□  Елизабет ■Аладжова

РЕГУЛАЦИЯ И СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Ръновскаител екип- 

Стоян Герзилов

□  Тихомир Стаменов

и  Георги лефтеров

□  Васил 1 Бозаджиев

□  Видемир Иванов

□  Милчо ' Милушев

□  Мариана 1 Минкова

□  Росица! Падалоаа

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙОВЕН ПЛАН

Ръковонмтел екиа:
Иванка Белчева

□  Стоян

□  Тихомир
□  Георги

□  Видемир

□  Стоян

□  Мария <

3 Гераилов

Стаменов

Лефтеров

(Иванов

Стоименов

Кисьова

(
РЕКОНСТРУКЦИЯ И  ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАСЕГНАТА 

ИНЖЕНЕРНА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Ръководител екип:
Мария Кисьова

□  Кристина Маринкоеа

□  Георги Лефтеров

□  Станчо Станчев

□  Силвия 1 Харизаиова

□  Недялка Милиева
□  Елизабет! -Аладжова
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Приложение № 2

ИЗГОТВЯНЕ НИ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА О ТК ЛО Н ЕН И Е О Т ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

ТРЕТА М Е ТР О ЛИ Н И Я  К Ъ М  КВАРТАЛ „С Л А ТИ Н А “ НА НАПРАВЛЕНИЕ (2>

У̂ИаПРАЙЛЕНИЕ м  дейност 2.̂ 
СТРОИТЕЛНИ КОНСГРУИ|(НИ. АРХИТЕКТУРА, 

ВиК И ПРОУЧВАНИЯ

Ь!®КМШ!Ми»8И»в»№ 
Мартин Петно»

чл. 2 от ЗЗЛД

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ И 
ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Ръководител екип: 
Георги ,  __Христов

АРХИТЕКТУРА НА МЕТРОаАНЦИИТЕ. 
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Ръководител екип:
Красен Андреев

и  Стоян ~ 
и  София 

Никола

Герзилов
Тетрова

Попкостадинов

КОНСТРУКЦИИ НА МЕТРОаАНЦИИТЕ

Ръководител екип: 
Божидар (Божинов

и  Васил' Бозаджиев
□  Иван Христов 
^К р истин а;. . Маринкова

□  Люба Бойчева

КОНСТРУКЦИИ КА ТУНЕЛИТЕ

Ръководител екип: 
№орги Евстатиев

^  Владимир 
Валентин 

Александър I

Тумбев
Цвейн

I Костов

ек. ПОМПЕНИ алиции и външни ВК
ВРЪЗКИ

'Росица ■ Падалое

1̂  Силвия 
^  Росица

I Харизанова 
Велчева

ПЛАН ЗА БСЗОПАСНОа И ЗДРАВЕ

Ръководител екип:
Татяна. Василева

Ружа.
□  Елизабет

Аладжова
□  Мариана
□  Таня 

и  Георги

I Кирчева

Минкова
Златинова

Лефгеров

чл. 2 от ЗЗЛД

СтрЗ/5
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7

ИЗГОТВЯНЕ НИ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА" ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА 

НА НАПРАВЛЕНИЕ [3}

РЕЛСОВ 1ТЬТ И ИНЖЕКЕРНМ СЪОРЪЖЕН№1

Румен

чл. 2 от ЗЗЛД

ТРАСЕ И ПРОФИЛ, Т М С И Р О т Е Н  ПЛАН НА 
МЕТРОаАНЦИИТЕ ИЕЪНШНИТЕ 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ГЕОДЕЗИЯ

ЧЛ. 2 от ЗЗЛД 

Стр 4/5

г
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Приложение №  3

/
ИЗГОТВЯНЕ НИ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ТРЕТА МЕТРОЛННИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА".
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКИПА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1

КРНШТАНТСЖШП
СВЕКО Белгия

ВЪТРЕШЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 
Димитър МаргаритЪв - КОНТРОЛЕН БЛОК

чл. 2 О Т ЗЗЛД

ЗАДАЧА 1:

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБЕН УаРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ ЗА ТРАСЕТО 
НА МЕТРОУЧ АСТЪКА И ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО Ч Д а ; ТРАСЕ И ПРОФИЛ

-Ь:.
I

X

чл. 2 от ЗЗЛД
Стр1/4

___ 1
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ИЗГОТВЯНЕ НИ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ТРЕТА МЕТРОЛННИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА".

КОНСУЛТАНТСКИ ЕКИП 
СВЕКО Белгия

ВЯК^Ш ЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

>  чл.2отЗЗЛ Д

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 
Димитър Марта ритов

ЗАМ. ръководител Н̂ Л̂РОЕКТА
Марти н||||^Н летков

I
ЗАДАЧА 2:

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО ч ла и : конарукции, 
АРХИТЕКТУРА. РЕЛСОВ ПЪТ, КОНТАКТНА МРЕЖА, ВКЛ. 
КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ ПО ОКРИМНШ ЕЮНДЗАТЕДИ

I
НАПРАВЛЕНИЯ НАДЕЙНОСТ/ЕКИПИ

Приложение № 3

РАЗпРЕделениЕ н а  е к и п а  з а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 2

КОНТРОЛЕН БЛОК

■-"нАОРАВдении^*;—
ЕОИТЕЛНЙЖОНСП^КЦИМ, АРХИТЕКТУМ. ВИК И ПОЧВАНИЯ '  , г

Г1|'|1р|Ч|№"1Т'~ ТЯ П М 1 Т  ■ ..Д
Мартин ~ Паткев ^:

АРХИТЕКТУРА НА МЕТРОаДНЦИИТЕ. 
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Руираодитал емип.
Красен Андреев

РЕЛСОВ ПЪТ И кт*№неткгьсжьжЕ1шя
ИИ11ПИД|1|ЯЯ— !■

Румен

~ л
РЕЛСОВ ПЪТ ВКЛЮЧИТЕЛНО ОВОРОТЕН 

УЧАСТЪК, ПЪТНИ РЕПЕРИ И 
УКАЗАТЕЛНИ ЗНАЦИ

Ръководител екип:
Румен Г Бооисов

КОНТАКТНА МРЕЖА

р>,1«пвтеди№я ВММП; 
Тодор Киров

т?
■ ‘  I
Гз чл. 2 О Т ЗЗЛД

Стр 2/4



Приложение № 3

изготвяне ни идеен пгаект з а  о т к л о н е н и е  о т  
ТАЕТА МетРОЛНИИЯ к ъ м  КвАРТАЛ ^СЛАТИНА'

РАЗПРедеЛЕНИЕ н а  е к и п а  за  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 3

КОНСУЛТАНТСКИ ЕКИП
СвЕКОвелгия

ВЪТРЕШЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 

, Димитър^^^^|Маргаритов

ЗАДАЧА 3;

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОЕКТНИ 
ЧАСТИ, ВКЛ. КОЛИЧЕаВЕНИ СМЕТКИ ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНТРОЛЕН БЛОК

НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ/ЕКИПИ

чл. 2 от ЗЗЛД

НАПРАВЛЕНИЕ 2:
СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, АРМвВНТУРА, ВИК И ПРОУЧВАНИЯ

Мартин!

ак. помпени стан ц и и  и външ ни  в
ВРЪЗКИ

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Ръиовоокпел екип' 
Татяна, Василева

КОМУНИКАЦИОННИ И АУДИО ВИЗУАЛНИ СМСТШМ К А К  

ЧАС] КОМУНИКАЦИОННИ И АУДИО ВИЗУАЛНИ СМСТаМИ - НАВС 

ЧАа: КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ТАКСУВАНЕ НА (ТЪТМИЦИТЕ 

ЧАСТ’ . ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИВ НА ЕЛ. СНАВДЯВАНЕТО

РьиаягЕдмгяя янмп'

V ^

НАПРАВЛЕНИЕ 3:
РЕЛСОВ ПЪТ И ИИЖЕПЕРНИ СЪОРЪЯЮИИ1

______<
КМ1РАМЕНМЕ1: I

ПУЛ, РЕГУЛАЦИЯ И ОЕМ И НА ННЖЕЖРНА 
ИНФРАСТРУКТУРА « РЕКОНСТРУМИЖИПРеУСГРОЙСШ I 

НА СЪиИСПУМ Щ А ИНФРАСТРУКТУРА

Стоян • ГЪрашюа

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ системи И 
ИНСТАЛАЦИИ, тяговопоиизителни 

и ПОНИЗИТЕЛНИ СТАМ4ИИ. 
ЗА31МИПЛНИ ИНСТАЛАЦИИ,

I вънимо ЕПСКТРОЗАУРАНВАНС
I Ръаоачмив»

Милчо Милушев

НАПРАВЛЕНИЕ А: 
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОа

Делян,

СИСПМА М ТаЛРНООРУНИКАЦИОННОУПРАВЯеММаНАЙДАНОВОТО 
ДВИЖЕНИЕ

ЧАСТ: СИСТЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО 
ДВИЖЕНИЕ /сатс СОММНтКАТЮН БА5Е0 ТКА1Н СОНТЯ01/

ЧАСТ: ТРАНСПОРТНО-НОМУНИКА1ШОННА СИСТЕМА 

ЧАСТ; ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ПМС/

ЧАСТ: СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНИ ПЕРОННИ ПРЕГРАДНИ ВРАТИ 

ЧАСТ; ИНТЕГРИРАНА РАДИО-КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА: ОТОПЛЕНИЕ, 
ВЕНТИЛАЩЕЯ И КЛИВЛАТИЗАЩЕЯ И 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Ръяовопнтея якмп- 
Мариана Минкова

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО 
НА ЗАСЕГНАТА ИНЖЕНЕРНА И ПЪТНА

Ръководител екип: 
Мария < Кисьова

(  АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА

ЧАСТ; АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 

ЧАСТ: АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО И 
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ УРЕДБИ

Ръководител екип

(
чл. 2 от ЗЗЛД

СфЗ/4



Приложение № 3

/

\
ИЗГОТВЯНЕ ни ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКИПА ЗА

ТРЕТА МЕТРОЛННИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА". ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 4

КОНСУЛТАНТСКИ ЕКИП 
СВЕКО Белгия

ВЪТРЕШЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 
Димитър Маргаритов

I

КОНТРОЛЕН БЛОК

ч л .  2 ОТ ЗЗЛД

ЗАДАЧА 4:

ПРИЕМАНЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ О Т ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОа/ЕКИПИ

НАПРАВЛЕНИЕ 1;
ПУП, РЕГУЛАЦИЯ И СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНА 

ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНаРУКЦИИ И 
ПРЕУСТРОЙаВА НА СЪЩЕСТВУВАЩА 

ИНФМСТРУНТУРА 
^Чноаод|̂ ял̂ «̂пваамнт:

Стоян Герзилов

1

ИАПРАМЕИМЕ 2: НАПРАВЛЕНИЕ 3:
СТРОИТЕЛНИ КОЖ тМ ЕВ11|КАР|И1тП№ А„ РЕЛСОВ ПЪТ И ИНЖЕНЕРНИ СЬОР1|^ИЕМ1М

ВиК и ПРОУЧВАНИЯ

------------------------------- ! р^‘к »Ш 1 т а »  ■■■■«■««■11а;
Мартин 1 , Петмов ] Румен Борисов

I

НАПРАВЛЕНИЕ 4; 
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОа

Ръководител направление: 
Делян Атанасов

чл. 2 от ЗЗЛД
Стр 4/4
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поръчката

л

чл. 2 от ЗЗЛД

/ I



\

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РАБОТЕН ПЛАН ГРАФИК чл. 2 от ЗЗЛД

Общият срок за изпълнение на поръчката е 18 месеца.

Представен е линеен график (в календарни дни) по задачи за изпълнение (1 до  4), както и по 
отделните части на проекта (техническата документация). За всяка проектна част са 
определени /  нанесени необходимите ресурси.

Съставеният график е календарно ориентиран с условно начало на Договора - 01.06.2018 г.

В графика са представени / посочени изпълнението на необходимите работи и стъпки в 
съответствие с периода, определен за проектиране съгласно Документацията /  изисквания на 
Възложителя. Графикът е изготвен по метода на критичния път.

Графикът за изпълнение на поръчката е изцяло координиран /  съобразен с определените от 
Възложителя срокове за изпълнение на отделните задачи, а именно:

•  Задача 1 - Изготвяне на П одробен устройствен план /ПУП/ за трасето на 
метроучастъка и И деен проект по част: Трасе и профил -  6 месеца (края на 6-ти месец  
от започване на Договора);

•  Задача 2 - Изготвяне на идеен проект по части: Конструкции, Архитектура, Релсов път. 
Контактна мрежа, вкл. количествени сметки по окрупнени показатели -  6 месеца (края 
на 12-ти месец от започване на Договора);

•  Задача 3 - Изготвяне на идеен проект по всички останали проектни части, вкл. 
количествени сметки по окрупнени показатели -  4  месеца (края на 16-ти месец от 
започване на Договора);

•  Задача 4 - Приемане на идейния проект от Технически съвет на Възложителя -  
2 месеца (края на 18-ти месец от започване на Договора);

Графикът е съобразен и със срока за изпълнение на поръчката като цяло, като е представена и 
продължителността на работа на отделните членове на екипа (от изпълнителния блок), 
ангажирани с изпълнението на поръчката.

О бвързаности

Дефиниране на обвързаностите (зависимостите) между работите:

Използвани са следните четири основни вида обвързаности /  зависимости между работите. Те 
са: “край -  начало (Р8)”, “начало -  начало (5 8 )”, “край -  край (РР)” и “начало -  край (8Р )”. 
Използвайки тези обвързаности е съставен график с линейни диаграми, ориентиран по работи.

В приложения линеен график за изпълнение с продължителност / последователност / 
обвързаност на Работите (Приложение №1 към точка График за изпълнение) са посочени  
основните видове връзки меж ду отделните дейности / работи, свързани със задачи от 1 до 4, 
както и между отделните части.

К ритичен път

Като лежащи на критичния път се идентифицират дейностите свързани с:

•  Задача 1 - Изготвяне на Подробен устройствен план на трасето на линията на метрото, 
с план за линейна регулация, придружен със схеми на инженерната инфраструктура;

•  Задача 2 -  Релсов път и конструкции на тунелите;

•  Задача 3 -  Комуникационно и аудиовизуални системи и Реконструкции и 
преустройство на засегната инженерна ин^ф^труктура.

\
\
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Съставени са диаграми за продължителността на работа за отделните членове на 
изпълнителния екип / блок. Определен е процентът на заетост на отделните специалисти, като 
е отчетено, че някой от тях ще работят при съвместяване на отделни задачи по Проекта.

Като цяло с цел редуциране на риска, не е допуснато член на екипа да бъде натоварен повече 
от 80% от работното време по задачата.

Ресурсните диаграми са представени поименно за целия екип на Изпълнителя, като 
участието / разпределението на отделните специалисти по екипи е съгласно организационната 
схема.

РЕСУРСНИ ДИАГРАМИ -  ДИАГРАМИ НА РАБОТНАТА РЪКА чл. 2 от ЗЗЛД

АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОЕКТА И НАПРАВЛЕНИЯ И РЪКОВОДИТЕЛИ  
ЕКИПИ

Ръководителят на проекта, ръководителите на направления и участниците във вътрешния 
технически съвет ще бъдат заети през цялото време на Договора.
Ръководителите екипи ще бъдат ангажирани през цялото време на тяхната задача и ще бъдат 
постоянно на разположение през останалото време на Договора / Проекта.

Следват схеми (ресурсни диаграми) на ангажираността на Ръководителя на проекта, 
ръководителите на направления и ръководителите екипи.

Дата: 05.02.2018 г. чл. 2 от ЗЗЛД
■' *
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Ю Тазк Мете

Ц /
’ 1

П||иам»4в * упобрпанен на ПУЛ 
Приемане (Одобряване) на проеста на ПУП(ПРЗ и ПЙ)

доклад за изпълнение на Задача 1

Иадаване и прадсгпяне на Въалснитвлят 
Одобрение на Окончвтелен доклад зв изпълнение на Задача 1
Задача 2; Изготвяна на идаан проект по чести: 
Конструкции, Архитектура, Ралсое лът, Контвктмв 
нража, вкл. Количастаени сметки по окрупнани 
показатвли

Архитектура на иатростанциите, вертикална 
планироеш и озеленявана

Архитектура на матроствмциита 
Простршствено офориление 

. Интериорно оформление
“ '̂ ‘^^^^Вадтишпна планироака и озеленяване 

,{,.КаФ()естеши сметки
, Кенетрукции на иегроотанциите и тунелита 

•» амв̂ вм|е1 Матроетанцмн

Изготвяне на идеен проект зв отклонение от трета 
иетролинил към квартал "Слетина'*

Дхга на подгисаане на Договора
Задача 1: Изготвяна иа Подробен устройстеен план 
/ПУП/за трасето на мвтроучастъка и Идеен проект по 
част: Трасе и профил

Проучване на сътествувасцата инженерни мрежи 
по трасето на отклонението 

Съсрьканий на ВиК мреиш 
Съорьзштя на Елвггропреностнвтв мрем 
Съорьжвтия на Телекомуни1вционнкга мрем 
Съорьжмм) на пътната инфраструктура 
Съоръжен») п  Топлолр»<остнатв (топлофм(ви>к)нна)

Съоръжения на други мрежи
Дшлед за Проучване >в съшаствуеешата инженерни
мрежи по трасето

Инжеиерно-гаопожт и ждрогеопомки проучвания

Преглед •« наличната доиумвгтац)и1, съставяна на 
гфсграма за изпълнение на проучвателни датоеги

Полеви и Лабораторни работи 
ДоклеоотГеолакни.Хидролотш иХиоротахтмчаски 
проучвания
Геотехничаски тълкуваталвн доклад 

Трасе и профил, тресировъчвн план на натроста»«4иита и 
еъншите сжфъжания, геодезия

Геодезия
Полеви работи. Гесдеотвсаш звенаиша на 
полосата на трасето. Създаване на 
специализиране карта.
Цифров модел и подлокка за лроастиране 

Трасе и профил, трасировъчан план на 
иетростанциита и външните съоръявания 

Ситуационно разтгакенив на Метростанциитв. 
Създаване на ситуационен план с идвогрални и 
други дан

Т  раса на мвтроучастъка
Ниаепета (недлъивн профил) на хапваният път в 
метроучастъка
Трасировъчан план на матростанции 
Трасровъчан план на тунел 
Трапроаъчен плм  на външни съоръхония 

Регулация и схеми на инженернвта инфраструктура

Съоръх(№ия не ВиК мреш 
Съоръжения не Елестропреностнага мрежа 
Съорьжшия на Талекомуникационнага мрем 
Съоръжкия на пътната инфраструктура 
Съоръжения ш  Толлолрмостната (топлофикационна) 
мрежа
Съоръжения на други мрежи 

Изготвяне на Подробен устройстеен план на трасето на 
лжията на метрото, с плш за линейна регулация, 
придруонвн със схеми на инхвнврнатв инфраструктура

-  Изреботвана на проект на ПУП
Подробен устройствен план на трасето на гмнията 
на метрото
План зв /ннейна регулация 
Схеми 1?^оменената инфраструктара 

Обюяевне на |арвботения проект за ПУП
гласуване тровкта на ПУП от компетвнтвч орган

0 ига11оп 8(аЛ : Р|П18|Т 1Ргв0вСе88ОГ5 Ч ,.

541 Оауз ~  Р тМ .в .Гв
—  - _
8 в) 23.11.19

0с1ау8 Рп 1.6.16 Рл 1.6.18
ТвОбауе РгИ.6.16 Тиа 27.11.18 2

50 (1ау5 РГ1 1.6.18 Р п  20.7.182

40Рау8 Рт11.6 16 Тие 10,7.18
40<1ау8 Рп 1.6.18 Тие 10.7.18
40 0ау$ Рп 1.6.16 Тие 10.7.18
40 ^ау$ Рг1 1.В.18 Тие 10.7.18
40(1ау5 Рп 1.6.16 Тие 10.7.18

40с1ау8 Рп 1.6.16 Тие 10.7.18
10 Рауз МаеП.7.1в Рп 20.7 185;в;7:в;9:10

160 ^у $ Рп 1.6.18 УУ 647.11.182

Юдауз Рл 1.6.16 Зил 10.6.182

100<1ау$ Моп 11.6.18 Тиа 18.9.18 13
Ш<1ауз 8ип 1.7.16 Моп 8.10.18 1488*20

30с1ау$ ТиеЗ 10.16 УУ647.11.1815
145 Даув Рп 1.6.18 Тие 23.10.18 2

7 0 Й .У . Рг11.6.18 Т1ш 6618 2
60 Даув Рп 1.6.18 МсюХ.7.1вг

50 0ау$ ТЬи 21.6.18 Т )и  9.8.16 1938+20 4ау5
125 (1аув ТНи 21.6.18 Тиб 23.10,16

60 Дауз ТЬи 21.6.18 8ип 19.8.182083

60 Оауз Тиа 26.6.18 Рг124.8.182288+5 4ву8
60 ^ у 5 8ип 1 7.18 УУб4 29.8.182388+5 4ау$

20 Дауз За) 25.8 18 1Ъи 139.18 20:22:23
20 Дау$ Рп 14.9.18 УУ64 3.10.18 25
20 0ау5 ТЬи 4.10.18 Тиб 23.10 18 26
30 бауе УУас! 11.7.18 ТНи 9.8.18 2Р8+1 4ау

ЗО^ауз УУве 11,7.18 ТПи 9.8.185
30 ^ауа УУе<111.7.18 Т)ъ|9в18б
30 Дауз УУеО 11.7.18 Т)Х1 9.8,187
ЗООауа УУаД 11.7.18 ТФи 9.8.18 8
X  <1ау5 VI/ес111.7.18 Т1и 9.8.189

X  (йауз Уйей 11.7.18 Т)м 98.18 10
110Дау5 Рп 10.8 18 Тие 27.11.18 2888+30 Дфе

X  Дауа Рг110.8.18 8а1 66162288+104аув
X  (1ауа Рл 10.8.18 8а( 8.9.18

ХДауа Рп 10.8 18 8а|8.9 18
ХОауз Рл 10 8.18 За) 8.9.18
Хс1ау5 8ип9 9.18 Рл 28.9.1836
20 4ауз 8а) 29.9.18 ТЬи 18.10.1840

20 4ауе Рп 16.10.18 УУ647.11.1841
20 ^ау$ Тби 8.11.18 Тие 27,11 16 42

0 Двуз Тиа 27.11.18 Тие 27,11.16

0 ^ауз Тие 27.11.18 Тие 27.11,164:12;17:2а;Х
Х<1ау9 IV 64 28.11.18 ТЪи 27.12 1845

1Ш(1аув ^/еа 26.11.18 8ип 265.193

165 баув Жбс1 2а 11.18 $8(116.19 I

105 ^ауа ЖеД 26.11.18 Т|Г6126.19 '
45 ^у 5 УУеД 28.11.18 Рп 11.1,19
Х бауз 8а( 12.1.19 Тие 12.3.1950 |
40Дау« VVв4 133.19 8ип21.4.1951 !
ХРауа Моп 22.4.19 3а111.5.1952 |

160 ^ауа УУес| 2611.18 Зил 265.19 |
140бауа Же(1 2611.18 Тие 16.4.19 |

1̂ 0иа11я._рГм»_и
X- .-ЗтЮмЛес..

- 1 . — Аиа ) --А|у' I .̂ айомяйк-___
1— Аиа_._ 1 5ап ^сгГ  [____^

Г р а ф ^ ^ а  иапъл\4вние на поръчката: 
Иагоайье не идОвн Проект за отклонение 
о т  трвге мвтрол|Уния-към кв.‘Слатина"
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10 ,Тв8кМатв

Компановъчни чартвм* за отделните Матростандии

Изкопеж планове и чертехш за уфепваие на 
дълбоки изкопи
Статически изчисления и конструктивни анализи за 
Геотешичесните и строителни конструкции

Кофра)№и планове за отделните Метростанции

Обяснителна записка 
Количествени сметки 

Конструкции на тунелите
Типов (впречач профил на тумл по НАТМ 
Тилов налречен профил на тунел изпълняван по 
открит слособ
Статичест начисления и язнструктивни анализи

Чертемм за тилавате >фепе)м«
Кофракни планове за тунел по открит способ

Обяснителна за1иска 
Количествен сметки

Релсов лът, включително оборотен участък, пътми 
релври и укеаетелни знаци

Габарити - габарита е напречен профил и в план и 
првгдди на гвб^ита
Траса План на пътя. План иа релерите на релсовия 
път. Надлъжен профил. Огредвлте на недвишшиа 
гтодействитапю1 скорости.
Конструкция на релсовия път - Конструщия не 
релсовия път в права, криви и иетростандия /типови 
напречни профили на железния пьт и изчисления 
безбалвстова кш стр^ия

Отводняване на железния път 
Схеми на разпредапение на траарсите 
Детайли на безбаласта път 
Съоръжения - брегеп, ессва цзьзка 
Пътни и сигнални знвци 
Колтествеии сметки 

Контактна м р е п
Тнгоеи и енергийни разчети ав всеки от зададените 
участъци. Криви на движение. Ток на мотрюата. 
Токова на Захранващите фидери. Определяне не 
необящимите тягоео-понизитапни станции. Токове на 
късо съединение

Контактна мрака
Схема не захранване и семдиониране 
Ситуация
Обяснитегма записка 

Конструкции
Опори за окачвана на контактната шина, опори за 
твърди т№ш, наобжздимост от странично 
укрепване
Опрадепяне на местата на съединитегмтте планки. 
)лредапянв на местата е тамлературж 
рекъсаакия
Леханички елементи на шината за връзка с

ге аланенти, зе защита на пътници и 
мое слазевне на 

аане на работоспосоСмст на 
«н а две  съседни опори.

джлад за изпълнение не Зад»1а 2 
а*1в и првоставяна на Възлоштапят 
на Окончателен доклад за изпъпненив на Задача

Задача 3: Изготвяна на идеен проект по всички 
останали проектни части, аил. количестаени сметки по 
окрупнени показатели

Електричаши систвни и инсталации, 
Тяговопонизитални и пенизителни станции, 
Звзанитални инсталации. Външно 
алнтрозакранвана

Външо електрозахранввне. Схами на свързвана на 
ТПС/ПС с градски подстанции в зависимост от 
указанията на ‘ЧЕЗ Елвтфоразпродепеиие’ СоЦмя

Разпродапитати уредби СрН
Понизитални трансформатори > тягови и за собствени
кркди
Разпродапитални ^адби 1500\/ ОС 
Разпрвдалйтежи уредби НН. С и то то о и  
инстала|ии НН и освегигални инсталации 
Звашитепни инсталации
^ я ^ с  на мощностите. Магистрални силови кабели.

0игв1юп ; 8(ал ! Р!п8Ь :Ргебасе580Г8
...... .....[ ̂Дауз ’VVв«̂2”8.11718 Зил б.ТГд 5033~

60 Оаув Моп 7.1.19 ТЬи 7.3.19 56
40 бвуз ТЬи 17.1.19 Моп25.2195738т10с1ау$
ЗОДауз Мол 7.1.19 №е(127.3.19 56
20 (1ауз ТЬи 28.3.19 Тиа 16.4 19 5920 (1аув РП 8.3.19 №е<127.3.19 5717$ бауе Моп 3.12.18 Зил 26.5.1В20 бауз Моп 3.12.18 За! 22.12.18 16.7138*5 с1ау$30 бауз За1в12.18 Зил 6.1.19 16;6383*5 Деуъ
бОДвуз Моп7.1.19 Моп 25.2.1963:64
80 Оауа Т̂к̂ 17.1.19 3а(6.4.1дб533*10(1ау$90 Оауе ТЬи 17.1.19 Тие 16.4.1дб588*10()ву8
20с1ау5 1/Уес117.4.19 Мел 6.5.1966:6720(1ау5 Тие 7.5.19 Зил 26.5.1968160 Дауа №8(128.11.18 Моп 6.5.19
20 Даув №«6 28 11.18 Моп 17.12 18
X (1ау5 Тм 18.12.18 №ес116.1 1971
20 бауз ТЬи 17.1 19 Тие 5.21972

15 с1ау5 №е<16.2.19 №ес120.2.19 7310 Даув ТЬи 21219 За! 23.197415 Дауя 8ип 3.3.19 Зоп 17.3.197515 Оауз Моп 18.3.19 Меп 1.4.197615 Оауз Тие 2 4.19 Тие 16.4.1977ХОауа №в(117.4.19 Мел 6.5.1976175 баув №«1 2В.11.18 Тие 21.5.19ХОауз №е<128.11.18 Моп 17.12.18

70 (1ау8 Тие 18.12.18 Мол 25.2.19 В1Хс1вуа Тие 18.12.18 8ип 6.1.19X баув Моп7.1.19 Зил 10.2.198315(1ау5 Моп 11.219 Моп 25.21984вОс1ауа Моп 11.219 Жеа 1.5.1920с1ау5 Моп 11.219 За( 23.1984
Х(1ву$ Зил 3.3 19 Рп 22.3 19 87
40 Цауз За( 23.3.19 №ес11.6.1988

20Дау& ТЬи 2.5.19 Тие 21.5.1989ООаув Зил 26.5.19 Зил 26.5.19ОДауз Зил 26.5.19 Зип 26.5.19 48:54,70:80Хс1ау5 Моп 27 5.19 Тие 25.6.1991
120бауа Мол 27.5.19 Моп 23.9.19 47
1Х<1ау8 Моп 27.5.19 Тиа 3.8,19

ХОауз Моп 27.5.19 За1156.19

20Дауа ТЬи6.6.19 Тие 25.6.19 9638*10 (!ау9Юбауз ТЬи 6.6.19 3а115.6.199788
ХОауз Зил 16.6.19 Рп 5.7.1998X 0ау8 Зил 16.6.19 Моп 157.1998

<

20Дау5 
10 Оаув

Тие 16.7.19 
Мол5 8.19

5ип 4.8.19 100 
VVв<̂  14.8.19 101

Квп1*1астаени сметки 20()ау8 Т1К1 15.8.19

График за изпълнение на поръчката; 
Изготвяне на и д ^ н  проект за отклонение 
о т т р ^ в  метрол1̂ ний към кв.‘Слатина'

Тазк

Зр1Й

М||е5(оле

- I -

Зиттагу 

РгО|ес( Зиттагу 

Ех(втИ Тазкз

Ех1втв1 МивзЮпе 

1лас()уе Тазк 

1пас11Ув МИезюпе

1пас1|уе Зиттагу 

Малца! Тазк 

Оига6оп-оп1у ЗЗЛД

65

73



10 ТазкМаше

/ /

М*

Е лвггроиим ична: Отопланив, мнтмлация и 
клинш зация и «наргийна афастивност 

Вентипвционна систеча е рвМ1М нормата 
жсплоатвция - проввтранив 
Вентилационна система а ре>№м при извъч)епна 
сит̂ цив
ОВиК на техническите и служебни помещения в 
Метростанции 
Енергийна ефективност 
Количествени сметки 

Автоматика и телемеханика 
Автоматика и телемехани1а  
Автомати|а и телемеанша на асветлен>ято и влвгтршоштпите уредби 

Система за телекомуникационно упреаление на 
алаювотодвиавниа /СВТС

Система за телакомуниквционно улрвлание га 
•лвиевто движение/СВТС Со тти п1са{юп 1а$еб Ттал 
Ссп1го1/
Транспортно-комуникационна еистемв 
Пътннчеси и»^ормвци№на система ЛИС/
Сжтше ш  .... .. прмр—  1и«АПП1/
Интегрирша радио-комуникацитна еи стта 

Комуникационни и аудио визуални системи - КАВС

Комуникационни и адаио-аизувлни системи -  КАВС

Диспечерскоупраелениена ал. Снабдяамето/ВСАОА 
. система/

122 I Контрол на достъпа и таксуване на пътниците

ВК. помпени станции и гъншни ВК връзки 
ВК и отеоднйвана на иетростанции 
Отводнителна систене тунели 
Помпеш станции 
Външни ВиК връзки

Реконструкция и преустройство на засагнвта 
инженерна и пътна инфраструктура 

Съоръжения на ВиК мрежа 
Съоръжтия на Електропреностнага мрака 
Съоръжения на Тепекомуникационнага мрака 
Съоръженм на пътната инфраструктура 
Съорьженю на Топлопреностната (топлоф«а(ацтнна} 
мрежа
Съоръжения на други мрежи 

Плш  за безопасност и здраве в съотаетствие с Марадба 
2 от 22.03.04 г. на МРРБ и Наредба М< 1з-1971 от 
29.10.2009 г. за строително-техническите превила и 
норми за осигуряване не безспасносг при пожар

Проект за ПБЗ
Окончателен доклад за изпълнмие на Задача 3 

Издаете и представяне на Възложителят 
Одобрение на Окончатепн доклад за изпълнение не Задача3
Задача 4: Приемана на идейния проект от Технически 
съвет на Възломитвля

Разглеждане и лроаехщане не ЕТС 
Редактиране (при необшдимост) и охокчвгепно 
прадаевне на Идейният проект 

ПРЕДАВАНЕ НА ИДЕИНИЯТ ПРОЕКТ НА ВЪЗЛОЖКГЕЛЯ

Доклади
Всъпитален докл ао 
Пп№ за Ктество
Доклад за изпълнението не задача 1 
Доклад за изпълнението на задача 2 
Доклад за изгтътениего на задача 3 
Доклад за изпълнението ка задача 4 
Месечни доклади

65 бауе Моп 27.5.19 Мол 19.8.19 49

ЗОбауз МОЛ27.5.19 Тие 25.6.19

20 дауз Тие 11.6.19 Зил 30 6.1910583+1Я

20 бауз Моп 1.7.19 За! 20.7.19 Ш5;106

20 <1аув Зил 21 7.19 Рп 9.8 19 10710 ^ у з ЗаМО.8.19 Моп 19.8.19 108
Зоаауе Моп 27.5.19 За( 24.8.19
45 бауа Мел 27.5.19 \!Уе<̂  10.7.19
45 Л , » ТЪи 11,7.19 3а124.8.19 111

НОбауе Моп 273.19 РгИ 3.9.19

65 бауа Моп 27.5.19 Тие 30.7 19

45 бауз VVв<^31,7.19 Рп 13.9.19 114
45 ^ауз УУеб31.7.19 Рп 13.9.19114
35 с1ау$ >«в(131.7.19 Тие 3.9.19 114

45 с1ауз УУа<131.7.19 Рп 13.9.19 11585120бау« Моп 27.5.19 Моп 23.9.19

45 бауз Моп 27.5 19 И/есМ0.7.19

45 бауз ТЪи 11.7.19 8а( 24.8.19 120

30 Сау$ Зил 25.8.19 Моп 23.9.19 121

105 ^ауе Моп 27.5.19 Зип 8.9.19
45с1ау$ Моп 27.5,19 \Л/ес110,7.19
45 бауз VVе<̂  26.6.19 Рп 9.8.19 12483-*-30
30 бауз За( 10.8.19 Зил 8.9 19124:125
30 (1ауе 5а167.19 Зил 4,8 19 12433+10

115 бауе Моп 275.19 Меа 18.9.19

60 бауз Моп 27.5.19 ТЬи 25 7,19
45 Лауз Моп 27.5 19 VI/еа 10.7.19
бОбауз Моп 27.5.19 ТИи 25.7,19

115(1ау$ Моп 27.5.19 Меа 18.9.19
115 ^уе Моп 27 5.19 \Л/еа 18.9.19

60 <1ауа Моп 27.5 19 ТЬо 25.7,19
60бау$ Рп 26 7.19 Мол 23.9.19

60 бауз Рп 26.7,19 Моп 23.9 1947:95$8+50 бауз Мол 23.9.19 Моп 23.9.19
0(1ау5 Мед 23.9.19 Моп 23.9.1995:104:110

30 с1ауг Тие 24.9.19 \Л/еа 23.10 19 138

60 ^ауе Тие 24.9.19 Рг1 22.11.19 94

30 Тие 24 9.19 VVва 23.10.19
30 бауз ТЪи 24.10,19 Рпгг.11,19141

1 <1ау 5а( 23.11.19 За( 23.11.19 142

540 бауе Рп 1.6.18 Рг1 22.11.19
Хс1ау5 Рп 1.6.18 8а( 30.6.182
М  бауз Рп 1.6.18 За! 30.6.182
Обауз Тивг7.11.19 Тие 27.11.1645
0  бауз Зил 26.5.19 Зип 26.5.19920 ^ауз Мол 23.9.19 Моп 23.9.19 1380<1ау$ Рп 22.11.19 Рп 22.11.19142

16 бауа Моп 2.7.18 38123.11.19

чл. 2 от ЗЗЛД

Т^р^4Ьв1К:ааЗ&п1алнение на поръчката: 
Изготвяне на идеен проею- за отклонение 
о т трета метролиния към кв.‘Слатина’

1пас№/е Зитта/у 

Малца! Тазк 

ОитаЬоп-от^у

Мапиа! Зи тта гу НоПир я« 

Малиа! Зиттагу 

31аг1-оп1у С

РпзЬ-оп1у 3

Ргодгезз 

□аас111Пв чл. 2 от ЗЗЛД



п р и л о ж е н и е  2  

Р е с у р с н и  д и а г р а м и

^  чл. 2 от ЗЗЛД ^

\

чл. 2 от ЗЗЛД

Г 5 ~/



N
чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

2018 2019
2п<̂ НаК ШНаН 7п6 На»

Мау и̂1,, Аид,, Зер,......Ос1,, 1̂ ру ,0,ес ,̂ ап РеЬ....,Маг Арг .Мау 4цп ии1 Ацд Зер Ос1 Нру
100%

-

...................  -

5 0%

-----д а Щ -  *  * 1

[ 1 1  ̂ 1
 ̂ Ж'- ' 1  1 

1- ''•'1

«». 1  ̂ 1 ’ Т ' л™ '1 '
Стоян Герзилов * Ръководител направление ПУП ... ___ _

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

USER
Text Box

USER
Text Box



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

\
чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

/ О

чл. 2 от ЗЗЛД

/ V
■̂1

X 'О..Ч



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

/ 7 1

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



\ чл. 2 от ЗЗЛД

100%

50%

2018
2т\6 Най 18( Най

2019
■ 2пс1Най _„...'

Мау 1̂ип .̂ и1. . Аид 8ер___ рс1, » Мру. Мау.....Оип .. .̂и1,, Аид Зер Ос? Мру Оес..,.̂ . ,̂ ап.... РвЬ......Маг___ / г̂„

-  .....................................................

■1  ' 1± 1

В г ^ : Й « ^ З Й З р * З Р р | ^ Е

Васил"  ■ Бозаджиев

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



к1

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

1з(На» ...........  гпй На» .........................1.?! На»...........
[ Й ; :1 » а 'Г '  НаЬ Маг...'1 Ар.....МВД.....ЙпГ' . « .....  А“3 «М  -Н о »  Рее »ал , ,РаЬ..  Маг , Арг Мау _ Лп

Владимир Тумбев

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД
чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

100%

50%

2(

Мау „„>1ип,.

18
2па На1Г

^иI Аид Зер Ос1 Оес

2
.............  1.81 На»...............................

иап РеЬ Маг Арг Мау ^ип

319
2па На»

^иI Аиа 8ео Ос( Моу

1‘ -_________________________ Е Г 3 11
Иван Христов ~

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

I '
л Л



\ чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

\

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

2018
2п<( НаМ .............. 181 НаК

...201?
2пе1 НаИ

100%
Мау.... и̂п, .... , Аид, 5вр ,Рс1„ №у,.........Овс„ . ,,̂ ап.... РеЬ,,, Маг Арг . Мау и̂п . , „.̂ и! Аид 8^ .. 0с,1 , Мру„„

- -  -

-

'

Г - Г - Г Т 1 -----

50%

к 1 ? .

> й]. . 1 - Ь . . . 1»—«и-
Николай. Димитров

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

/О  ,

чл. 2 от ЗЗЛД

У



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

100%

.. 2018

Мау..... .4ип....1...М . .
___. ,Г'2пс!,,На^^

. Аид.......З е р .....

2019
................. ............................. 1,81 НаН....... ...................................
, ,№у ,Рвс ..  ̂ .^ап РвЬ___ ,Маг....... /^ г ..... Мау,........ ................. . „.Аид , ,

2пд Н а й ,
Зер.......Ос1........Моу.,

! 1 1

50%

I----1—  _
Ружа > Кирчева

Т уГ Г  ̂ 1~

чл. 2 от ЗЗЛД

гп '

чл. 2 от ЗЗЛД 0 8 чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

♦ •

.1



чл. 2 от ЗЗЛД

100%

50%

, , 2  

Мау

318
2пс1 НаГГ

л1.у1. .А уд  , Зер , ^р у  ,__ рвс„

2
18(НаК

. Зап РеЬ „ Маг Арг Мау Зип

319
................................ 2пй Най
, ,̂ и1 Ацд . 3 ^  „ рс1 , „Моу

Таня' . Златинова

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД
чл. 2 от ЗЗЛД

I.



. .2 
. ,.Мау.....^ип

018
. .... .. ... гпйЙаН.................

... .Р.вс..

..................................  2019
........................  181НаИ ■ _... ..Г. 2пс1 Н а ? '.............

100%
— „гвр.......Маг__  Арг Мау ^ип .ди1....... А“9 - 3 ^  , Ос1 Йоу

- -

50%

: --------1--------- --------- 1----------1----------1----------р м _ .........

Тихомир христов ____Ом.1ип| <|и(Я

\ чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД чл. 2 от ЗЗЛД

N



СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД

ОФЕРТА
З А  У Ч А С Т И Е  В  О Т К Р И Т А  П Р О Ц Е Д У Р А  З А  В Ъ З Л А Е А Н Е  Н А  

О Б Щ Е С Т В Е Н А  П О Р Ъ Ч К А  С  П Р Е Д М Е Т :

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕТА 
МЕТРОЛИНИЯ КЪМ КВАРТАЛ „СЛАТИНА”

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“

София, февруари 2018  год.

СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
гр. София 1574
бул. Шипченски проход 65, ет. 4 
Телефон 02 8072600 
Гах 02 9719596
о(^Я се(д)5\л/есо.Ь а. уууууу.5у\<егп.бп

5шесо те5 (егп  Еигоре АВ
МетЬег оС 1бе 5\л/есо Сгоир

&



Образец 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

О т  участник: „ С В Е К О  Е Н Е Р Г О П Р О Е К Т “ А Д , Е И К  200  701 882, Д им итър Х р и с то в  П опов  
-  И зпълнителен директор, гр. Соф ия 1574, бул. „Ш и п чен ски  проход“ №  65, ет.4, 
тел.: (2) 8 072 600, факс: (2) 9 719  596, е-поща: оШ се@ з\уесо.Ь§

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за 
кореспонденция -  адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се 

посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове)

Относно: О ткрита  процедура за възлагане на общ ествена поръчка с предмет:

„Изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния към квартал 
„Слатина”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящ ото  В и  представяме наш ата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на общ ествена поръчка с горецитирания предмет.

1. Предлагаме да изпълним  услугите, предмет на договора, за обща цена, възлизаща на:

958 000,00 (деветстотин петдесет и осем хиляди лева и нула стотинки  словом) лева без 
Д Д С
(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС) 

и

1 149 600,00 (един милион, сто четиридесет и девет хиляди и ш естстотин  лева и нула 
стотинки  словом) лева с Д Д С

(посочва се цифром и словом стойността в лева с Д Д С )

2. П осочената в настоящ ото  Ц еново  предложение общ а цена вклю чва всички  разходи 
за изпълнение на поръчката.

3. П осочената в настоящ ото  Ц еново  предложение общ а цена е обвързващ и и няма да 
бъде пром еняна за целия срок на изпълнение на договора.

4. Заявяваме, че желаем да получим  аванс в размер на 1 0 %  (десет процента) (до 10 
процента) от стойността  на договора.

5. Декларираме, че сме съгласни с условията за плащ ане на възложителя, посочени в 
П роекта  на договор.

Дата: 05.02.2018 г. чл. 2 от ЗЗЛД

(подпис нал ^   ̂ ^  'з^що участника)

(име и фамилия на лиц^п^[федсцгавляващо участника)
Изпъ^|Н11телен директор

(качество на лицето, представляващо участника)
„ С В Е К О  Е Н Е Р Г О П Р О Е К Т “ А Д

(наименование на участника)

Попълненият от участника образец ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се поставя в отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", поставен в плика с офертата.



Списък на основнит^ роектанти, които ще изпълняват обще^ тена поръчка с предмет: 
„И згот вяне на идеен проект за отклонение от т рет ам ет ролиния към квартал „С лат ина”

№ по 
ред

Основни правоспособни 
проектанти по отделните части 

на проекта
Позицията, която ще заема правоспособният проектант

1. Божидар Божинов Проектант по част: Конструкции

2. Г еорги Евстатиев Проектант по част: Конструкции на тунели

3, Красен Андреев Проектант по част: Архитектура

4. Милчо Милушев Проектант по част: Електрическа

5. Румен Борисов Проектант по част: Релсов път

6. Тодор Киров Проектант по част: Контактна мрежа

7. Мариана Минкова Проектант по част: Отопление, вентилация и климатизация

8. Росица Падалова Проектант по част: Водоснабдяване и канализация

9. Енколай Христов Проектант по част: КАВС

10. Петър Петков Проектант по част: СВТС

11. Делян Атанасов Проектант по част: Автоматика и телемеханика

12. Иванка Велчева Проектант по Градоу^^йея^ено планиране
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата: 20.06.2(318 г. фия
.....................  чл.2отЗЗЛД

(подпис
/ Л Н М П 1 Ь [ У \

(име и фамилия на лицето, предспШШтщо участника) 
Изпълнителен директор 

(качество на лицртр, представляващо участника)

„СВЕКд жНЕРГОПРОЕКТ“ АД
(наиметвание на участника)
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