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Заявяване на интерес 

 

Република България получи заем от Световната банка за поемането на разходите по 

Проекта за развитие на общинската инфраструктура, като част от постъпленията от него 

ще се използват за плащанията по Договор №  MIDP-CS-QCBS-3 „Строителен надзор за яз. 

„Студена”  за предоставени консултантски услуги. 

Консултантът ще изпълнява функциите на „Строителен надзор за яз. „Студена” при 

рехабилитацията на язовира. 

Яз. „Студена” е разположен в долината на р. Струма на около 0.5 км нагоре по течението 

от с. Студена и на около 15 км нагоре по течението от гр. Перник. Построен е основно с 

цел регулиране на водите на река Струма и притоците й река Мътница и река Кладница, за 

промишлено и питейно водоснабдяване в района на град Перник, за енергодобив и защита 

на обработваемите земи от наводнения. Язовирът регулира водите от собствен водосбор, 

както и допълнителни води чрез събирателните канали „Владайски” и „Палакарийски”.  

Резервоарът на яз. „Студена” включва: бетонна контрафорсна стена с челен преливник и 

енергогасител, основен изпускател с енергогасител, водовземна кула, водовземен 

тръбопровод, ВЕЦ, деривационни и събирателни канали.  

Хидромеханичното оборудване е силно амортизирано и технически остаряло, с 

изключение на сегментните затвори на преливника и новите възвратни клапи на 

тръбопроводите на основния изпускател; останалата част от оборудването е към края на 



експлоатационната си годност. Напорните тръбопроводи на водовземната кула са силно 

компрометирани.  

Контролно-измервателната система (КИС) на яз. „Студена” вече не е годна за 

експлоатация. Яз. „Студена” не разполага с електронна система за обработка и съхранение 

на данните от наблюдение. 

Консултантът следва:  

• Да действа като „Консултант” съгласно българското законодателство във връзка с чл. 

166, 167 и 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), (Държавен вестник на 

Република България, №1/2001 и последващите изменения), въз основа на което 

Консултантът следва да извърши: (i) оценка на съответствието на инвестиционния проект 

и (ii) строителен надзор по време на ремонтните дейности; 

• Да действа като „Инженер/Мениджър на проекта” в съответствие с Техническите 

изисквания и договорните условия, както са посочени в стандартната тръжна 

документация на Световната банка за извършване на строителство, където Инженерът 

ръководи и следи договорите за проектиране и строителни работи в качеството си на 

представител на Възложителя.  

Консултантските услуги ще се предоставят приблизително 37 (тридесет и седем) месеца от 

подписването на договора, от които 1 (един) месец за дейностите по проектиране, 24 

(двадесет и четири) месеца за строителни работи и 12 месеца за съобщаване на дефекти. 

Министерството на регионалното развитие на Република България кани всички допустими 

консултанти да заявят интереса си за предоставяне на консултантски услуги.  

Заинтересованите консултанти трябва да представят информация, че са квалифицирани да 

извършат услугите, както следва: 

 Профил на консултанта – дата и място на регистрация, цялостен опит в областта на 

заданието, човешки ресурси (опит и квалификация на ключовия персонал, стажа им във 

фирмата), финансово състояние (годишен оборот за последните пет години, годишен 

оборот в сферата на заданието през последните пет години). 

 ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството. Обхватът на сертификата 

трябва да отговаря на предмета на заданието.  

 Опит в подобни проекти и в предоставянето на подобни услуги през последните пет 

години. Да се представи списък и кратко описание на проектите, включващо името на 

възложителя, място, срок на изпълнение и стойност и други. 

Опит в региона. Данни за опит в местността и региона в подобни проекти. 



 Референции от предишни клиенти. 

Допълнително от изискваната информация Консултантът може да представи и брошура и 

други подобни документи.  

Консултантите са наясно, че съгласно изискванията на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ за оценката на съответствието на инвестиционния проект и строителния 

надзор при подписването на договора е необходим валиден лиценз. Консултантите могат 

да учредяват обединения, за да повишат квалификацията си. „Обединението” може да е 

под формата на  консорциум (джойнт венчър). В случай че е съставен консорциум, всички 

членове на консорциума ще бъдат оценени заедно за съставяне на списъка за 

предварителен подбор и заедно или поотделно ще носят отговорност за това възлагане и 

ще подпишат договора, ако бъде възложен на този консорциум. Заинтересованите 

консултанти следва ясно да посочат структурата на тяхното „обединение” и задълженията 

на съдружниците в заявлението си. Неясни заявление за интерес под формата на „в 

обединение с” и/или „в съдружие с” и други няма да се приемат при съставяне на списъка 

за предварителен подбор. По принцип една фирма може да подаде едно заявление за 

интерес, затова консултантът следва да прецени дали да участва като подизпълнител или 

като самостоятелен основен консултант или като съдружник в консорциум. Никоя от 

фирмите не може да е подизпълнител и в същото време да подава заявление за интерес 

самостоятелно или като съдружник в консорциум в една и съща процедура за подбор. 

Моля, обърнете внимание, че фирмата трябва да подаде само едно заявление за интерес в 

една процедура за подбор или като самостоятелен консултант, или като съдружник в 

консорциум. Никоя фирма не може да подава заявление за интерес и самостоятелно, и като 

съдружник в консорциум в една и съща процедура за подбор. Фирма, която е 

подизпълнител към консултант или консорциум, може да участва при повече от един 

консултанта, но само в качеството на подизпълнител. 

Консултантът ще се избере в съответствие с процедурите, посочени в Наръчника на 

Световната банка: Избор и наемане на консултанти от заематели на Световната банка 

(издание: май 2004 г., изменение: октомври 2006 г.& 1ви май 2010 г.).  Консултантите ще 

се изберат на база качество и цена (QCBS).   

Заинтересованите консултанти да отделят внимание на ал. 1.9 от Наръчника на Световната 

банка, която разглежда политиката на  Банката при конфликт на интереси.  

Заинтересованите консултанти могат да получат повече информация на адреса, посочен по-

долу, от 09:00 до 17:00 часа. 

Заявленията за интерес трябва да се предадат в един (1) оригинал на английски и две (2) 

копия с изискваната информацията, изложена по-горе, на долния адрес до 28 април 2014 г., 

12:00 ч. (местно време в гр. София) и трябва да са ясно обозначени с „Строителен надзор 

за яз. „Студена”, Договор № MIDP-CS-QCBS-3.  



Адрес за информация и предаване на Заявления за интерес: 

Министерство на регионалното развитие  

Дирекция «ВиК» 

Ст. 301, ет. 3 

Проект за развитие на общинската инфраструктура 

На вниманието на: Андрей Андреев, координатор по проекта, ул. „Кирил и Методий ” № 17-

19, 1202 гр. София 

Република България  

Тел: +35929405291 

Факс: +35929872517 

Електронна поща: aandreev@mrrb.government.bg  

Интернет страница: http://www.mrrb.government.bg 

Работно време: 09:00 до 17:00 
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