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ПРОТОКОЛ 
 

 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 

възлагане на обществена поръчка  за строителство на ниска стойност по реда на Глава 

XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ 

О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И 

ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“, откритa с обява на кмета на 

община Смолян № 14 от 03.10.2017г., публикувана заедно с цялата документация на сайта 

на възложителя на интернет адрес: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2126 профил 

на купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки е публикувана 

информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9068898 

 

 

Първо заседание: 

 

Днес, 23.10.2017 г. от 11:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на Заповед № ОП-54/23.10.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Членове: 

Станка Василева Делирадева – ст. юрисконсулт в „ПНО“ в община Смолян 

инж. Цвятко Момчилов Каменов - гл. експерт в Дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, протокола по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 

  

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 

оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти 

следните констатации: 

 

3.1. Регистрирани предложения – 4 (четири) оферти, както следва: 

mailto:smolyan@abv.bg
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№  

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

 

 

 

1. 

 

 

„ДЮЛГЕР“ ООД 

EИК: 120008016 

Адрес: гр. Смолян, бул.“България“ №58 

Тел.: 0301/ 60020 

Факс: 0301 60022 

E-mail¹: diulger@diulgerood.com 

E-mail²: office@diulger.com 

 

 

 

ДЛ009840 

 

 

 

 

 

Дата: 20.10.2017г. 

Час: 9:45ч 

 

 

 

 

 

2. 

„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 

ЕИК: 115816551 

Адрес: гр. Асеновград, бул.“Васил Левски“ № 5, 

ет.2, ап.5 

Тел.¹: 0331 632 30 

Тел.²: 0887 55 99 53 

Факс: 0331 632 34 

E-mail: zapryanovi@abv.bg 

 

 

 

 

ДЛ 009858 

 

 

 

Дата: 20.10.2017г. 

Час: 11:58ч 

 

 

 

3. 

„МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

ЕИК: 120559852 

Адрес: гр. Смолян, ул.“Д-р Заменхов“№ 22 

Тел.: 030162241 

Факс:030162241 

E-mail: murdjev_trans@abv.bg 

 

 

 

ДЛ009864 

 

 

Дата: 20.10.2017г. 

Час: 13:35ч 

 

 

 

 

4. 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД 

ЕИК: 120557292 

Адрес¹: гр. Смолян, ул.„Дичо Петров“ № 20 

Адрес²: гр. Смолян: ж.к. „Невястата“ 

ул.“Орфей“№ 3, бл.2, вх. Б, ет. 1,ап.16 

Тел.:  030165632 

Факс:  030165632 

E-mail: infra.stroi@abv.bg 

 

 

 

 

ДЛ009882 

 

 

 

Дата: 20.10.2017г. 

Час: 16:23ч 

 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 

 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертите присъстваха следните лица: София Иванова Измирлиева - 

представител на участника „ДЮЛГЕР“ ООД, надлежно упълномощена с пълномощно № 128 от  

23.10.2017г.; Никола Захариев Мурджев - управител на участника „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД; 

и Младен Йорданов Стоянов - управител на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД. 

Надлежно беше съставен и подписан Списък на участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители, присъстващи при отварянето на офертите.  

 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За офертите се изпълниха 

следващите действия: Комисията обяви ценовите и техническите предложения; членовете на 

комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите предложения. Съгласно 

чл.54, ал.5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващ представител на участник да 

подпише техническото и ценово предложение на останал участник в обществената поръчка, 

което право не беше използвано от никой от представителите на участниците. С извършването 

на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха 

направени възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.  

mailto:diulger@diulgerood.com
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Второ заседание: 

 

На 27.10.2017 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12, в 

изпълнение на Заповед № ОП- 54/23.10.2017г на кмета на община Смолян се събра назначената 

комисия.  

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане на 

документите съдържащите се в офертите на участниците „ДЮЛГЕР“ ООД, „ЗАПРЯНОВИ-

03“ ООД, „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД  и  „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД (установяване на 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, установяване на 

съответствие на техническото предложение с предварително обявените условия и установяване 

на съответствие на ценовото предложение с предварително обявените условия), оценка и 

класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните 

констатации: 

 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертите на участниците: 

 

1.1. „ДЮЛГЕР“ ООД: 

1.1.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 

1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, 

изготвена съгласно Образец № 3 и Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 9, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване 

на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните 

видове строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - I група: 

строежи от I до V категория; II група: строежи от I до IV категория; III група: 

http://register.ksb.bg/
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строежи от II и III категория; IV група: строежи от I до IV категория; V група: 

отделни видове строителни и монтажни работи. 

 Удостоверил че, че е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване 

на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с изграждане и/или 

реконструкция, и/или ремонт на подпорни стени, представляващи съоръжения към 

улици и/или пътища; 

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по 

стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени 

валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка 

с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

 Участникът с представената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 9, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

1.1.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително 

обявените от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, ведно с изискуемите 

приложения към него, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

изготвена съгласно Образец № 5, Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена 

съгласно Образец № 6, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд, изготвена съгласно Образец № 7, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 8, остойностени количествени сметки за 

строителните обекти и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 149 488.56 лева /словом сто четиридесет и девет хиляди 

четиристотин осемдесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС, която стойност е 

формирана на база на следните оферирани цени по строителни обекти: 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 2 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

55 921.11 лева /словом петдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и един лева и 

единадесет стотинки/ без ДДС; 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 3 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

93 567.45 лева /словом деветдесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем лева и 

четиридесет и пет стотинки/ без ДДС. 
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 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 3.50 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 50 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка, определен на база на следните оферирани 

срокове за изпълнение на отделни строителни обекти, както следва: 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен Василев, гр. 

Смолян: 56 /словом петдесет и шест/ календарни дни, считани от извършването на 

подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. 

Смолян: 56 /словом петдесет и шест/ календарни дни, считани от извършването на 

подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията 

на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, както 

следва: 

 Организация за изпълнение на поръчката: 

 Предмет и обхват на поръчката съгласно техническите спецификации на 

Възложителя. Участникът е определил, че улица Проф. Асен Василев обхваща 

участък от о.т. 2144 до о.т. 2190+45м по плана на град Смолян и е с дължина около 

476 м, като същата  улица не е благоустроена. Цялата й  дължина не е разкрита 

съгласно действащата регулация, като достъпът до новоизградените жилища е 

затруднен. Посочил е необходимостта от  изграждането на подпорни стени от 

долната  страна на улицата, а именно изграждане на две нови стоманобетонови 

стени - Подпорна стена № 2 и Подпорна стена № 3: 

 Подпорна стена № 2 е с дължина 28,87 м. Височината на стената от 

цокълната фуга е от 1,20 м до 3,50 м. Стената е проектирана на девет 

ламели с различни дължини, отделени с вертикална деформационни фуги с 

ширина 3 см, които следва да се изпълнят от XPS (екструдиран 

пенополистирол). 

 Подпорна стена № 3 е с дължина 40 м. Височината на стената от 

цокълната фуга е от 1,42 м до 4 м. Стената е проектирана на тринадесет 

ламели с различни дължини, отделени с вертикални деформационни фуги с 

ширина 3 см, които следва да се изпълнят от XPS (екструдиран 

пенополистирол). 

За да се елиминира хидродинамичния натиск, участникът  е предвидил  да постави 

барбакани Ф 100 в един или два реда по височина. За изграждане на стените ще се 

използват бетон с клас С20/25 (В25) и подложен бетон С 6/8 (В7,5) съгласно БДС 

EN 206-1 N/A и стомана AI и AIIL След декофриране на стените всички бетонови 

повърхности се  ще се измажат двукратно с горещ битум. За оформяне на 
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дренажна бариера зад стената ще се използва ръчно подреден камък и чакълест 

материал.  

 Организация на строителството, касаеща и двата обекта на поръчката. 

 Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно изискванията 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), подзаконовата му нормативна 

база и на предоставения одобрен проект.  

 Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 

3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни 

работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. 

 В строежа ще се участникът ще влага о строителни продукти, в 

съответствие на съществените изисквания към строежите и които имат 

оценка на съответствие, като за   всички материали ще са придружени със 

съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба 

и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 

строителни продукти със съществените изисквания към строежите. 

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително 

монтажните работи е задължение на Изпълнителя и същите са 

предварително планирани. Участникът няма да допуска влагането на 

неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от 

строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 

Възложителя.  

 Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп 

до строежа. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване 

и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и 

монтажни работи подлежащи на закриване, съставяне на междинни и 

заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни 

работи и други, се документират от представителите на участниците в 

строителния процес със съставянето на съответните актове и протоколи. 

Измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се 

изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с 

протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. При изпълнение на 

отделните видове СМР участникът ще спазва основни изисквания в това 

число: всички видове СМР ще се изпълняват в съответствие с одобрения 

технически проект, нормативните актове и документи в 

строителството;даването на строителна линия ще бъде със задължително 

участие на проектантите на обекта;всяко намерение за промяна на проекта 

ще се съгласува с проектантите по съответния ред; ще се предоставят 

съответните сертификати за съответствие на влаганите материали. 

 Преди да започне строителството на обекта ще се извърши уточняване и 

отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в 

обхвата му. Това следва да се реализира с участието на съответните 

специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на 

СМР ще се запазят експлоатационните характеристики на подземните 

комуникации: 

o Преди започване на строителството ще се изместят всички 

засегнати проводи и съоръжения. 

o Земните работи ще се извършват в съответствие с ПИПСМР - 

Раздел I „Земни работи и земни съоръжения”. 

o Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на 

обекта, ще отговарят по вид, тип и качество на изискванията на 

проекта и на съответните стандартизационни документи. 
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o Изпълнението на строително-монтажните работи ще се съгласува 

със съответните органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна 

организация на движението по време на строителството. 

o Участникът ще предприеме необходимите мерки за опазване на 

околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на 

труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

Предвидени са от участника мерки за намаляване на потенциалните 

отрицателни въздействия на околната среда и минимизиране на 

неудобствата за живущите. Участникът предвижда всички действия 

по опазване на околната среда да могат да се контролират от 

Възложителя и от независимия строителен надзор на обекта.  

o При изпълнението на обекта ще се прилагат предвидените мерки в 

изготвения проект по част: „План за безопасни и здравословни 

условия на труд“. С оглед характера на строителния обект и 

предстоящите за изпълнение дейности и операции участниците ще  

осигурят лични предпазни средства и специално работно облекло за 

работниците  и инструктаж  по ЗБУТ, а строителните машини ще 

разполагат с паспорти и съответните инструкции по 

БХТПБ.участникът гарантира охраната на обекта  до предаване на 

обекта или получаване на разрешение за ползване.  

 Подход на изпълнение : Участникът ще използва  „смесен” (наречен още „поточен”) 

метод, като участникът пояснява че методът е съчетание на последователния и 

паралелния метод, при който, следвайки технологичната последователност и 

изискването за осигуряване на достатъчен работен фронт, последователно се 

изпълняват строителни и монтажни работи по отделни ламели на всеки обект, а 

паралелно се работи по двата обекта. Участникът предвижда седемдневна 

работна седмица, която да обезпечи непрекъснат процес на работа и да осигури 

относителна равномерност при използването на ангажираните ресурси. 

 Начин на изпълнение на обект 1 - подпорна стена № 2: 

 Последователни стъпки по изпълнение: 

 Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите - разполагане на техника 

и фургони. устройване на складовите площи: Изпълнението им започва след 

подписване на Протокол 2 за откриване на строителната площадка и 

включват устройване и организиране на мястото посочено от Община 

Смолян за базов лагер, на който се разполагат фургоните за работници и 

технически персонал, временна складова база, място за техника и 

механизация, монтират се и мобилни химически тоалетни /WC/без 

необходимост за връзка с канализационната мрежа. Участникът предвижда 

спазване изискванията за безопасност, ЗУТ и другите законови и подзаконови 

нормативни актове.. Въвеждат се мерки съгласно ВОБД. 

 Същинско строителство:  

o Участникът е разделил строителството на обект 1 - Подпорна стена 

№ 2 на следните два основни подетапа, а именно: 

- Подетап 1 обхващащ изграждането на ламели №№ 9,8,7 и 6. 

- Подетап 2, в който ще изпълним ламели №№ 5,4,3,2 и 1. 

o Всеки подетап ще бъде изпълняван на два цикъла: Първият цикъл ще 

продължи включително до полагането на бетона по стената на 

последните ламели от съответния подетап, а вторият цикъл по 

подобекта ще започне след добиване на достатъчна якост на 

положения вече бетон респ. след декофриране, което да позволи 

изпълнението на последващите технологични операции по този 

подетап. 
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o Строителството ще стартира с изпълнението на изкопните работи 

по ламелите от подетап 1, като след полагането на бетона по 

вертикала на ламели 8 и 6 от този подетап ще се пристъпи към 

последователно изпълнение на ламелите от втория подетап от 

обекта. Участникът предвижда през времето на добиване на якост 

на положения в първия етап бетон да започнат СМР по втория 

подетап. С оглед предписаната технология, част от СМР /кофражни, 

армировъчни и бетонови работи/ от съответния подетап ще се 

изпълняват едновременно по две ламели, през една, при спазване на 

технологията и последователността за всеки отделен вид СМР. След 

полагането на бетона по вертикала на ламели 4 и 2 от подетап 2, ще 

се продължи  с изпълнението на втория цикъл по подобект 1, а именно 

със следващите технологични операции по хидрозиолиране, обратно 

засипване и др. на готовите вече ламели от първия подетап. 

o Строителство на обект 1 — Подпорна стена № 2 ще обхване 

следните основни СМР съгласно КСС на участника: 

- Изкоп за откриване на основите на пътни с-я с т.з.п с багер на 

транспорт. 

- Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви. 

- Доставка и полагане на бетон В7.5 подложен. 

- Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхнини. 

- Кофраж за стоманобетонова шапка на под. стена. 

- Изработка и монтаж армировка-об. И ср. Сложност 6 до 12 

ммот А1 и А2. 

- Изработка и монтаж армировка –об. И ср. Сложност 14 до 50 

мм от А3. 

- Доставка и полагане бетон В25 за армирани стени. 

- Доставка и полагане бетон В25 за шапка. 

- Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови 

повърхности. 

- Направа на ръчно нареден камък зад стената. 

- Направа на екран 15 см. трамбована глина. 

- Направа на дилатационна  фуга 3 см. Екструдиран 

пенополистирол.  

- Обратен насип от склана маса ъчгъл на върт. Триене 350, G= 2 

KN/M3(ОТ НАЛ. МАТЕРИАЛ). 

- Направа барбакан Ф100. 

- Доставка скален материал за обратна засипка от депо. 

- Превоз на изкопа почва със самосвал до 5 км. от обекта на 

депо.  

- Натоварване и превоз скални почви на депо до 5 км. трансп. 

разстояние. 

- Кофраж за надзиждане и шапка на подпорната стена.  

- Доставка и полагане на бетон В25 за надзиждане и шапка на 

същ. подпорна стена. 

 Демобилизация на ресурсите, съставяне на акт.обр.15, предаване обект 1 на 

възложителя. 

 Последователност на предвижданите за изпълнение дейности на обект 1 съгласно 

техническите спецификации и количествената сметка и ресурсната обезпеченост на 

изпълнение на всеки вид СМР: 

 Участникът е предложил последователност на предвидените СМР и тяхната 

взаимообвързаност, както е направил опис кои дейностите ще започнат 

едновременно, кои ще се изпълняват паралелно и кои последователно. 
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 След подписване на протокол 2 за откриване на стр. площадка и преди започване на 

същинското строителство на подпорна стена № 2 ще бъдат изпълнени 

подготвителните дейности по устройване на площадката, складовите площи, 

първоначална доставка на материали, поставяне на сигнализация по ВОБД, 

мобилизация на необходимите ресурси и др. 

 Поради технологията на изпълнение, която налага ламелите от всяка стена да 

бъдат изпълнявани през една, строителството на подпорна стена № 2 ще бъде 

извършено на два подетапа. Предвиждаме да започнем с първия, който обхваща 

ламели 9,8,7 и 6, които ще се изпълняват едновременно, като поради технологични 

особености част от СМР - кофражни, армировъчни и бетонови, ще се изпълняват и 

последователно по две ламели, през една.  

 Последователността на изпълнение и ресурсната обезпеченост на всеки вид на 

СМР от този първи подетап на обект 1 е изложена в технологичната таблица, 

включваща предвидените за изпълнение СМР, продължителност, ресурси с които 

ще се изпълнява- човешки ресурси и необходима техника. 

 След приключване на бетоновите работи по ламелите от подетап 1, по време на 

добиване на якост на бетона, участникът ще пристъпи към изпълнение на цикъл 1 

по ламелите в подетап 2, а именно: ламели 5,4,3,2 и 1. Технологичната 

последователност на изпълнение на този подетап е изложен в таблица, включваща 

вид на СМР, продължителност за изпълнение, ресурси. След приключване на 

основните видове СМР от подетап 2, ще се пристъпи към оформяне на бетоновата 

шапка по съществуващата стена. Тази последователност е продиктувана от 

технологичната необходимост от изравняване на нивата между съществуващата 

и новоизградената стена преди направата на предвидената бетонова шапка. 

 След окончателното изпълнение на подетап 2 от проектното решение за 

подпорната стена ще се пристъпи към демобилизиране на ресурсите, изтегляне на 

механизацията и окончателно почистване на засегнатите от строителството 

площи. Ще се пристъпи към изготвяне и окомплектоване на необходимата 

документация / в т.ч и екзекутивна/ за предаване обекта на Възложителя и 

съставяне на Акт-обр. 15. 

 Начин на изпълнение на обект 2 - подпорна стена № 3: 
 Участникът е разделил изпълнението на този обект на следните стъпки: 

 Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите - разполагане на техника 

и фургони, устройване на складовите площи: Изпълнението им започва 

след подписване на Протокол 2 за откриване на строителната площадка и 

включват устройване и организиране на мястото посочено от Община 

Смолян за базов лагер, на който се разполагат фургоните за работници и 

технически персонал, временна складова база, място за техника и 

механизация, монтират се и мобилни химически тоалетни /WC/без 

необходимост за връзка с канализационната мрежа. Въвеждат се мерки по 

ВОБД. 

 Същинско строителство:  

o Участникът е раздел строителството на обект 2 - Подпорна стена 

№ 3 на следните два основни подетапа, а именно: 

- Подетап 1 обхващащ изграждането на ламели №№ 1,2,3,4,5,6,7 

и 8. 

- Подетап 2, в който ще се изпълнят  ламели №№ ламели 

9,10,11,12 и 13. 

o Всеки подетап ще бъде изпълняван на два цикъла: Първият ще 

продължи до полагането на бетона по стената на последните ламели 

от съответния подетап, а вторият цикъл по подобекта ще започне 

след добиване на достатъчна якост на положения вече бетон, което 
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да позволява изпълнението на последващите технологични операции 

по този подетап. 

o Строителството ще стартира  с изпълнението на изкопните работи 

по ламелите от подетап 1, като след полагането на бетона по 

вертикала на ламели 2,4,6 и 8 от този подетап ще се пристъпи към 

последователно изпълнение на следващия, втори подетап от обекта. 

Участникът цели спазване на технология и оптимизиране на 

ресурсите, като през времето на добиване на якост на положения 

бетон ще се започнат СМР по втория подетап. С оглед предписаната 

технология, част от СМР /кофражни, армировъчни и бетонови 

работи/ от съответния подетап ще се изпълняват едновременно по 

повече ламели, през една, при спазване на технологията и 

последователността за всеки отделен вид СМР. След полагането на 

бетона по вертикала на ламели 10 и 12 от подетап 2, ще продължи с 

изпълнението на втория цикъл по подобект 1, а именно със 

следващите технологични операции по хидрозиолиране, обратно 

засипване и др. на готовите вече ламели от първия подетап. 

o Строителството на обект 2 - Подпорна стена № 3 ще обхване 

следните основни СМР съгласно Количествена сметка, а именно: 

- Изкоп за откриване на основите на пътни с-я с т.з.п с багер на 

транспорт. 

- Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви. 

- Доставка и полагане на бетон В7.5 подложен. 

- Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхнини. 

- Кофраж за стоманобетонова шапка на под. стена. 

- Изработка и монтаж армировка-об. и ср. сложност 6 до 12 мм 

от А1 и А2. 

- Изработка и монтаж армировка –об. и ср. сложност 14 до 50 

мм от А3. 

- Доставка и полагане бетон В25 за армирани стени. 

- Доставка и полагане бетон В25 за шапка. 

- Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови 

повърхности. 

- Направа на ръчно нареден камък зад стената. 

- Направа на екран 15 см. трамбована глина. 

- Направа на дилатационна  фуга 3 см. екструдиран 

пенополистирол . 

- Обратен насип от скална маса ъгъл на върт. Триене 350, G= 2 

KN/M3(ОТ НАЛ. МАТЕРИАЛ). 

- Направа барбакан Ф100. 

- Доставка скален материал за обратна засипка от депо. 

- Превоз на изкопа почва със самосвал до 5 км. от обекта на 

депо. 

- Направа и монтаж стоманен парапет/вкл. боядисване/ . 

- Демонтаж на стоманобетонови стълбове. 

- Доставка и мотаж на стоманобетонов ел. стълб. 

- Прехвърляне на ек. Проводници. 

 Демобилизация на ресурсите. съставяне на акт.обр.15, предаване обект 1 на 

възложителя. 

 Последователност на предвижданите за изпълнение дейности на обект 2 съгласно 

техническите спецификации и количествената сметка и ресурсната обезпеченост на 

изпълнение на всеки вид СМР: 
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 Участникът е предложил последователност на предвидените СМР и тяхната 

взаимообвързаност, както е направил опис кои дейностите ще започнат 

едновременно, кои ще се изпълняват паралелно и кои последователно. 

 След подписване на протокол 2 за откриване на стр. площадка и преди започване на 

същинското строителство на подпорна стена № 3 ще бъдат изпълнени 

подготвителните дейности по устройване на площадката, складовите площи, 

първоначална доставка на материали, поставяне на сигнализация по ВОБД, 

мобилизация на необходимите ресурси и др. 

 Поради технологията на изпълнение, която налага ламелите от всяка стена да 

бъдат изпълнявани през една, строителството на подпорна стена № 3 ще бъде 

извършено на два подетапа. Предвижда се да започне с първия, който обхваща 

ламели 1,2,3,4,5,6,7 и 8, които ще се изпълняват едновременно, като поради 

технологични особености част от СМР - кофражни, армировъчни и бетонови, ще 

се изпълняват и последователно по две или повече ламели, през една.  

 Последователността на изпълнение и ресурсната обезпеченост на всеки вид на 

СМР от този първи подетап на обект 1 е изложена в технологичната таблица, в 

която са описани СМР, продължителност, ресурси.  

 След окончателното изпълнение на подетап 2 от проектното решение за 

подпорната стена ще се пристъпи към демобилизиране на ресурсите, изтегляне на 

механизацията и окончателно почистване на засегнатите от строителството 

площи. Ще се пристъпи към изготвяне и окомплектоване на необходимата 

документация / в т.ч и екзекутивна/ за предаване обекта на Възложителя и 

съставяне на Акт-обр. 15. 

 Технология за извършване на дейностите - общо за обект I  и обект II: 

 След подготвителните работи по устройване на временното строително селище, 

складовите площи и първоначалната мобилизация на ресурсите, участникът ще 

започне работа по изграждане на подпорните стени, които ще оформят новата 

улица. С цел обезпечаване на качеството и точно изпълнение на проекта, по всички 

трасета, нива и коти ще бъде изпълнено геодезическо замерване. Преди започване 

на земните работи по отложеното трасе се съгласува наличието на подземни 

мрежи и съоръжение (Ел, ВиК, телефонни кабели и др.) с представители на 

съответните експлоатационни дружества. 

 С цел да се освободи работната площадка и да се гарантира безопасността при 

работа, в обект 2 - Подпорна стена № 3 първоначално ще се демонтират 

съществуващите стоманобетонови стълбове. Следват изкопите. Изкопите по 

трасето ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини 

заложени в одобрената проектна документация. Техническият ръководител следи 

за спазване на проектантските решения по коти, детайли и др. В зависимост от 

вида на изкопите, те ще се изпълняват както механизирано, така и ръчно за да се 

избегне евентуално прекопаване. За изземване на земните маси ще се използват 

багери. Техническият ръководител следи откоса на изкопите с оглед да се открият 

на време евентуални обрушвания по тях и да се избегнат трудови инциденти. 

Оформяне на изкопи. След изпълнение на основните изкопни работи и достигане в 

близост до проектните коти се започва с ръчно и внимателно изравняване на 

дъното на изкопа. Оформянето на изкопа ще се извършва ръчно, като при 

необходимост се допуска и използването на малокалибрена и дребна техника. 

Дъното на всички изкопи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, 

посочени в чертежите. След приемането на готовия изкоп от проектанта и след 

разрешение, ще продължим работа с полагане на подложен бетон След подложния 

бетон пристъпваме към изпълнение на СМР по изграждане на ламелите, за което 

ще бъдат изпълнени технологично последователно следните основни СМР отдолу 

нагоре по вертикала - направа на кофраж (на основи и/или на вертикал стена), 

монтаж на армировка (съгласно проект, където е указано), монтаж на барбакани, 
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направа на дилатационна фуга и бетонови работи. Изпълнява се обмазване с горещ 

битум за хидроизолация, дренаж от камък зад стената, глинен екран, обратно 

засипване и монтаж на парапет. 

 Кофраж включва следните процеси:подвеждане и направа на подпорна рамка, 

отвесиране и нивелиране, нареждане и закрепване . Кофражът трябва да е 

достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона 

през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и 

уплътняване. При декофриране се изпълняват следните технологични операции: 

снемане на стегите, срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, 

частично почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; 

смазване и почистване на платната; сортиране по вид и размери на материалите 

във вид готов за нова употреба.  

 Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет. Армировката ще 

бъде доставена на обекта предварително заготвена според проектната 

документация. Участникът е предидвил спазване на определени правила.  

 Бетонови работи включват следните технологични процеси: Бетоновите смеси ще 

се доставят от собствена на дружеството производствена база с 

автобетоносмесител, ще бъде положено автобетонпомпа при спазване ПБЗ, ВОБД 

и технологичните правила. Предидени са различни метереологични условия при 

които ще с еполага бетон или се изключв полагането му. 

 След декофрирайето ще се пристъпи към обмазване на задната страна на 

подпорната стена с два пласта горещ битум. Битумът се сгорещява на място в 

подходящи съдове и се нанася с валяк и/или твърди четки. Зад стените се изпълнява 

дренаж от ръчно реден камък и глинен екран. Направата на насипа зад 

съоръжението да се извърши след набиране на 75 % от якостта на бетона. 

Насипът да се изпълни от скален материал на пластове от 30 см, съгласно 

технологиите за изпълнение на насипи за пътища вкл. уплътняване. В обект 2 - 

Подпорна стена № 3 има предвиден монтаж на стоманен парапет върху 

изпълнената шапка. 

 След окончателното изпълнение на съответния обекта ще се пристъпи към 

демобилизиране на ресурсите, изтегляне на механизацията и окончателно 

почистване на засегнатите от строителството площи. Ще се пристъпи към 

изготвяне и окомплектоване на необходимата документация / в т.ч и екзекутивна/ 

за предаване обекта на Възложителя и съставяне на Акт-обр. 15. 

 Участникът е предложил в таблица видовете материали които ще вложи при изпълеието 

на преднета на прочъката съгласно КС. Всички материали, предвидени за влагане 

участникът гарантира че ще отговарят на заложените стандарти, ще бъдат 

проверявани и съгласувани от строителния надзор и ще бъдат придружени с документи за 

оценка на съответсвието и качеството. 

 Ресурсна обезпеченост изпълнението на обекта –механизация и човешки ресурс с описание 

на разпределение на задачи и отговорности - за обект 1 и обект 2. 

 Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване и разпределението му по всички видове строителни работи е 

представено както в графика на изпълнение, така и в описателна част.  

 Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и 

технически лица и изпълнителски състав - работници). В изложение учасникът  е 

представил и разпределението на задачите и отговорностите, квалификация на персонала.  

 Планирани човешки ресурси и описание на разпределението на задачи и отговорности; В 

експертния състав за изпълнение на строителството в качеството на в това число: 

Инженер - Координатор ЗБУТ и Инженер - Контрольор по качеството; инженер - 

конструктор, техническия ръководител на обекта, Координатора по ЗБУТ, Контрольора 

по качество и останалите участници в инв. процес: 
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 Инженерно-технически персонал: 

 Технически ръководител. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Специалист на контрол на качеството. 

 Изпълнителски състав (участникът е определил разпределението на 

отговорностите и задължението между персонала) – отговорности и основни 

задачи: 

 Общ работник. 

 Арматурист. 

 Кофражист. 

 Бетонджия. 

 Работник хидроизолации. 

 Работник железар. 

 Ел. монтьор. 

 Планирана основна механизация. 

 Линеен график за Подпорна стена № 2и Подпорна стена № 3. 

 Диаграма на работната ръка за Подпорна стена № 2 и Подпорна стена № 3. 

 Диаграма на механизацията за Подпорна стена № 2 и Подпорна стена № 3. 

Стратегия за управление на риска: 

 Общи положения:   

 Целта на стратегията за управление на риска на участника е идентифициране на 

всяка една форма на проявление на съответния риск, подходящи мерки за 

предотвратяване на настъпването, мерки за елиминиране/ минимизирането на 

последиците при настъпване, мерки за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора и дейности/мерки за контрол върху изпълнението на тези 

мерки. 

 Рискове, предмет на изложението на участника: 

 Времеви рискове: 

o Закъснение началото на започване на работите. 

o Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите. 

o Забава при завършване на предвидените строителни работи и 

предаване на обектите. 

 Рискове, свързани с качеството на изпълнението: 

o Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя. 

o Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове 

строителни работи. 

 Анализ на рисковете, форми на проявление, оценка на вероятността на възникване и 

степен на влияние върху изпълнение на дейностите по проекта. Мерки за управление 

на рисковете. Участникът определя следните елементи на риска: вероятност от 

възникване, експозиция и последици: 

 Методика, по която участникът е извършил анализа на проектните рискове 

е следната:   

o Възприет е цифров израз на степенуване на вероятността, 

експозицията и тежестта на вредата и система за относителна 

градация. (Р) като степен на влияние върху изпълнението на 

дейностите по договора, съставена от произведението на трите 

параметъра - вероятност от възникване (В), експозиция (Е) и 

последици (вреда) (П). 

o Р = В х Е х П 

o Цифров израз и градация на параметрите: 

- Вероятност (В) 
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0.1 Практически невъзможна 

0.2 Минимална 

0.5 Малко възможна 

1.0 Малко възможна, но възможна в ограничен случай 

2.0 Ниска 

3.0 Напълно възможна 

6.0 Относително висока вероятност 

10.0 Много висока 

Вероятността за възникване се преценява с оглед спецификата 

на изпълняваните дейности, характера на работната 

среда/мястото на възникване, техническите възможности за 

избягване на вредата; човешките възможности за избягване 

или ограничаване на вредата (квалификация, опит, практически 

знания и умения, взаимодействие между хората, 

психологически, социални и ергономични аспекти и др.); 

- Честотата на експозицията се градира по следния начин: 

Честота на експозиция (Е) 

0.5 Твърде ниска 

1.0 Много ниска 

2.0 Ниска 

3.0 Средна (до 1/6 от времетраенето на проекта) 

6.0 Достатъчно висока (до 1/2 от времетраенето на  проекта)               

10.0 Непрекъснато, през цялото работно време 

- Последиците /вредите се преценяват съобразно: вида на 

обектите, засегнати от въздействието (хора, имущество, 

работна и околна среда); тежестта на възможните последици 

върху поетите задължения; обхвата на вредата спрямо 

целения резултат. При преценката се взема предвид и 

отчетената ефикасност на предприетите мерки. 

Последици 

(вреди) (П) 

  

1.0 Малки Не дават отражение върху изпълнението 

3.0 Значителни В определени случаи могат да окажат забава или временно 

възпрепятстване на изпълнението 

7.0 Сериозни Възможно негативно влияние в широк мащаб 

15.0 Опасни Непосредствен негативен ефект в широк мащаб 

40.0 Катастрофални Крайно неблагоприятно и препятстващо влияние за целия 

проект 

Ефикасност на наличните мерки (М) 

0.6 Приложените мерки са ефикасни 

0.8 Приложените мерки са частично ефикасни 

1 Приложените мерки са неефикасни 

- Класация на степента на влияние на риска върху изпълнение на 

дейностите (Р): 

До 20 Твърде ограничена степен на влияние Ниска 

От 21 до 70       Неголяма допустима степен на влияние, необходимо е внимание 

и мониторинг. Превантивни действия са препоръчителни.    

Ниска 

От 71 до 200     Необходимо е въвеждане на мерки за намаляване на влиянието и 

изпреварващи действия.         

Средна                                       

От 201 до 400    Необходимо е незабавна интервенция с активни действия. Средна 

>401      Прекратяване на дейността до отстраняване на риска. 

Намаляване и ограничаване настъпването, от риска и 

Висока 
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степента на влияние.   

- Като краен резултат участникът предвижда  - Оценката на 

риска, която установява допустимостта на риска и 

необходимостта от прилагане на мерки за неговото 

предотвратяване или намаляване и ограничаване. 

o Мерките, които участникът ще предприеме с оглед предотвратяване, 

отстраняване/ограничаване, мониторинг и контрол на степента на 

влияние. Тази фаза от оценката има за цел да осигури превенция и 

преодоляване на влиянието: 

Йерархия на действията 

1 Отстраняване на източника на риска 

2 Замяна на източника на риска 

3 Инженерингови мерки за намаляване на риска 

4 Административни мерки за намаляване на риска, 

обозначаване 

5 Използване на средства за индивидуална и колективна 

правна защита 

Оценката завършва с определяне на приоритетите и разработване на 

програма за изпълнение на необходимите мерки. 

 Оценка и анализ на формите на проявление и описание на предвидените мерки на 

идентифицираните рискове: 

 Времеви рискове: По отношение на този риск участникът  предлага степента на 

влияние на времевия риск да бъде сведена до средна въпреки, че участникът 

предвижда вероятността от настъпване да е висока: 

 Закъснение в началото на започване на работите:  

o Значение: 

- Отражение в забавяне на по-нататъшните строителни 

процеси и допълнителни разходи с цел наваксване. 

- Обезпечаване на нормален комуникационен и работен процес с 

останалите участници в инвестиционния процес, за да се 

осигури нормално и своевременно започване на 

строителството.  

- Ранно установяване на всички обстоятелства във връзка с 

възникване на риска. 

o Оценка: С оглед ранния етап на възможното възникване 

вероятността е ниска, а степента на влияние средна.  

o Възможни форми на проявление и мерки за управлението им, които 

участникът предвижда са:  

- Затруднения в комуникацията и координацията в работата 

между участника и останалите участници в строителството 

— възложител, проектант, стр. надзор и др., които се 

отразяват на започването на строителния процес и са по вина 

на изпълнителя: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: 

 Своевременно запознаване/осъществяване на 

контакт с останалите лица-участници в 

строителния процес, които могат да имат 

отношение относно започване изпълнението на 

дейностите: Възложител, Проектант, 

Строителен надзор, лице упражняващо авторски 
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надзор, технически лица и администрация 

непосредствено след възлагане на поръчката. 

 Изготвяне на конкретна комуникационна 

стратегия и определяне на конкретни лица, 

които да осъществяват комуникация/ 

координация между заинтересованите страни в 

проекта. Участникът предвижда още: 

предварителна проверка на документите в т.ч 

разрешението за строеж, запознаване с и 

спазване на нормативната уредба, прилагане на 

всички правила и процедури на 

административните структури/органи; 

предварително проучване на евентуални 

предстоящи изменения в нормативната база; 

ползване на правни консултантски услуги, 

актуализиране на правно-информационната 

система, проследяване на форумите за 

обществени обсъждания и др.. 

 Отправяне на искане за необходимата 

информация към всички участници относно 

административно-правния статут и етапа на 

готовност обезпечаващи стартирането на 

строителството и предоставяне на такава от 

страна на дружеството. 

 Ръководителят на проекта, част от екипа на 

участника,  съставя чек лист с необходимите 

документи и срокове за набавяне или 

подписването им и подготвя съгласно 

Календарния график за изпълнение на проекта 

уведомителни писма - покани към 

заинтересованите страни да присъстват на 

съставянето и подписването на необходимите 

протоколи/актове и документи. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Пряка намеса от страна на ръководството на 

участника в информационния обмен с останалите 

участници. Запознаване на ангажираните лица с 

констатираните грешки, несъответствия или 

изменения и планирана намеса с цел промяна в 

предварително планираното, за да се спести 

време в периода на реално изпълнение; Създаване 

на допълнителни работни групи с цел ускоряване 

разработването и предоставянето на 

липсващата информация. 

 При непредставяне на необходима за започването 

информация участникът предвижда да се 

предприемат мерки и да се потърси алтернатива 

за експресното им набавяне, търсене съдействие 

от компетентните органи и лица. При 

наложителни изменения в проекта, участникът 
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предвижда същите да се изпълняват възможно 

най-бързо, като се предприема актуализиране на 

времевия график и плана за управление на проекта 

чрез включване на допълнителни ресурси за 

скоростно изпълнение/преработка. 

 Незабавно информиране на работното звено или 

др. лица, за чиято дейност се отнася промяната. 

Указване на съдействие, обучение или 

методически указания на тези лица, за да се 

обезпечи изпълнението на СМР в договорения 

срок и характеристики. 

 Участникът ще привлича медиатор в 

отношенията с останалите заинтересовани 

страни с цел решаване на конфликта и 

обезпечаване безпроблемното изпълнение на 

предстоящите строителни работи. 

- Констатиране наличието на обстоятелства, 

възпрепятстващи започването на СМР, които не са могли да 

бъдат установени на по-ранен етап от изпълнителя: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

 Участникът ще извърши обстойна 

предварителна документална проверка на 

изходната информация от конкретно определен 

от него екип, която цели, във възможно най-ранен 

етап, да се открият /предотвратят евентуални 

забави./в т.ч ползване на правни и консултантски 

услуги, експертни мнения, делегиране на задачи на 

предварително определени специалисти в 

дружеството. 

 Участникът ще провежда  оглед и проучвания на 

терен преди откриване на строителната 

площадка и сравняване с наличната 

документация с цел ранно установяване на 

евентуални неточности, които биха довели до 

закъснение при започването на стро- 

ителството. 

 Участникът ще осигури присъствие на 

технически компетентно лице в работните 

срещи и подготовка на откриването на 

строителната площадка за да не се допусне 

забава по причина на дружеството. 

 Участникът ще проучва евентуални 

предпоставки, които могат да доведат до 

изменение на инв. проект. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Участникът предвижда да осъществява 

обсъждане с Възложителя, Проектанта, 
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Стр.надзор или други компетентни лица, на 

мерки за решаване на проблема и своевременно 

изпълнение на взетите решения. 

 Участникът заявява готовност да 

преструктурира създадената организация на 

планираните ресурси, с цел създаване на времеви 

резерв за наваксване на евентуалното закъснение 

на по-късен етап от строителството. 

 Започване на работа на друг участък от 

работната площадка или изпълнение на друг вид 

СМР, който не е засегнат от риска. 

 Участникът ще актуализира мерките за 

компенсиране на закъснението чрез реорганизация 

на екипите за изпълнение и компенсиране на 

закъснението или чрез прехвърляне на 

задълженията към други или включване на нови 

участници в етапа на изпълнение. 

- Забава в доставката на основни материали или технологично 

оборудване/предварително изготвени елементи от строежа, 

необходими за започване на СМР: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

 Участникът ще изготви предварително график 

на доставките съобразно общия времеви график 

на обекта със заложен времеви резерв. 

 Основните строителни материали, които ще 

бъдат вложени при изпълнението на поръчката, 

участникът ще договори с избран доставчик 

преди стартирането на поръчката. Участникът 

ще извърши предварителен избор на 

алтернативни доставчици и ще сведе графика на 

доставки до знанието на тези контрагенти. 

 Участникът предварително ще  достави 

материали в складовата си база, която се намира 

в границите на гр. Смолян. 

 Участникът ще поддържане на постоянен 

контакт с доставчика и проследяване дали 

изпълнението на поръчката се движи съгласно 

заложените времеви рамки. Участникът 

предвижда да намали риска от забавяне на 

доставки, вследствие ненавременни плащания към 

доставчици, забавяния на плащания към 

работниците, различни такси, които също могат 

да се отразят върху срока за доставка. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Участникът ще активира доставки от 

алтернативни източници и/или финансово 

стимулиране на доставчиците с цел предсрочно 



                                       

19 

изпълнение на подадените към тях заявки като за 

материалите не се допуска да бъдат подменяни с 

други, невключени в списъка с одобрени 

материали, без изричното съгласие на 

Възложителя. 

 Участникът ще обезпечи  наличността от 

материали чрез доставка до временна 

приобектова складова площ мин. един ден преди 

планираното им влагане. 

 Участникът ще инструктира техническия 

ръководител на обекта за извършване на 

ежедневен контрол на складовата наличност на 

обекта и за ранно подаване на заявка за 

необходимо количество и вид материал. 

 Преработване на времевия график, като се 

преместват напред във времето за изпълнение 

етапи от проекта, за които няма проблем с 

извършването на доставки. Всички предприети 

мерки няма да окажат влияние върху качеството 

на изпълняваните СМР. 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите: 

o Значение: 

- Поддържане на необходимите технически и човешки ресурси за 

осъществяването на дейностите и обезпечаването на  

тяхната ефективност и безопасност на работа, съгласно 

предвиденото в офертата/ 

- Спазване на проектната документация и създаването на 

актове и протоколи по Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

- Съобразяване на текущите СМР с указанията на проектанта. 

o Оценка:  по отношение на този риск участникът определя степента 

на влияние като висока и допуска средна вероятност за настъпването 

на риска.  

o Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

- Недостатъчен и/или неефективен работен състав; в т.ч 

стачка, текучество и др. Констатиране на сериозни нарушения 

по Наредба № 2 от 22.03.2004 година за минималните 

изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР, които могат да 

доведат до трудови злополуки: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

 Участникът ще извърши предварителен 

подбор/сформиране на вече проверени работни 

звена в изпълнителския си състав. Определяне на 

оперативен Тех.ръководител. Провеждане на 

разяснително- информационна кампания сред 

работниците, която цели да обясни параметрите 

на проекта и да мотивира персонала. Уточняване 

на планираното работно време, заплащане на 

труда, разпределение на раб.ръка и задачи за да 

се избегнат непредвидени обстоятелства от 
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трудово-правен характер.Сформиране на 

резервни работни звена и/или технически 

експерти. Подготовка на финансов и 

организационен ресурс за наемане на 

допълнителна работна ръка или експертен 

персонал при необходимост. 

 Ежедневен контакт на техническия ръководител 

с персонала и анализ на постъпили мнения и 

оплаквания от тях и свеждането им до знанието 

на управителя. Преглед на изпълнението - чрез 

съпоставка с инв.проект, времеви график и 

технологични изисквания от страна на 

тех.ръководител на обекта и ранно установяване 

на отклонения. 

 Набавяне и предоставяне на лични предпазни 

средства, информиране и инструктиране на 

работещите на обекта относно правилата на 

безопасно изпълнение на предстоящите СМР . 

Проиграване на тренировки с възможни ситуации 

на обекта. 

 Техническият ръководител и Отговорникът по 

ЗБУТ ежедневно следят за изпълнението на 

предписанията на ПБЗ, вътрешните мерки по 

ЗБУТ, инструктажите, плановете за аварии, 

инструкциите за изпълнение на СМР, работа със 

строителни машини и др.. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Материално-финансово стимулиране на 

персонала за (пред)срочно изпълнение. 

 Участникът предвижда включване на 

допълнителни човешки ресурси или пренасочване 

на налични такива към етапи, където биха могли 

да спомогнат за наваксване на закъснението. 

 Незабавно отстраняване на нередовностите по 

Наредбата по ЗБУТ/др. и възобновяване на 

строителството при ускорен темп на изпълнение 

за наваксване на закъснението. 

 Участникът планира евентуално въвеждане на 

удължено работно време или въвеждане на 

двусменен работен режим, при реда и условията 

на Кодекса на труда за наваксване на 

евентуалното закъснение. 

- Закъснение на строителството поради забавяне изготвянето 

на актове и документи съгласно Наредба 3 за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството от страна 

на изпълнителя: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 
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 Техническият ръководител на обекта съставя 

чек-лист с необходимите протоколи съгласно 

Наредбата и съобразно заложения времеви 

график на изпълнение. Своевременно съставяне на 

актовете от страна на изпълнителя. 

 Определяне на срокове за съставяне и 

подписването им и подготвя съгласно 

уведомителни писма - покани към 

заинтересованите страни да присъстват на 

съставянето и подписването на протоколите по 

Наредба 3. 

 Всички протоколи по Наредба 3 се изготвят 

паралелно с изпълнението на отделните дейности 

за които е необходимо да бъдат съставени и 

подписани протоколи. 

 Предварително съгласуване на позициите на 

участниците относно съдържанието и обхвата 

на протоколите. за да се избегнат противоречия 

при навременното им подписване. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 При изпратена покана към някоя от страните и 

неосигуряване на представител за подписване на 

Протокол или не предоставяне на мотиви за 

отказ от подписване на Протокол, се уведомява 

Възложтеля и се предприемат действия 

съобразно указания на останалите участници в 

т.ч Възложителя или съобразно правомощията, 

разписани в ЗУТ. 

 Отправяне на искане към съответните 

участници в строителния процес за своевременно 

предоставяне на необходимата на дружеството 

информация в т.ч посредством 

сътрудничеството на Възложителя и правна 

принуда; Търсене на съдействие от браншовите 

организации - КСБ, КАБ и КЛИП. 

 Участникът ще предоставя достъп до 

документи/досиета и др. с цел проследяване 

изпълнението и обезпечаване на предстоящото 

изпълнение. 

 Продължаване на изпълнението докогато това е 

възможно. 

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради обществено 

недоволство породено от действия/'бездействия на 

дружеството-изпълнител: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

 Определяне на контактно лице от екипа на 

участника за връзка с жителите на кв. Райково, 
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които могат да бъдат засегнати в хода на 

изпълнение. 

 Проактивно информиране на населението и 

поддържане на прозрачност относно 

възможните неудобства, които могат да 

произтекат за тях по време на строителството; 

Своевременно поставяне на указателни или 

предупредителни табели в случаите, когато се 

предвижда преустановяване достъпа до 

ел.енергия, вода или имот.  

 Спазване на правилата на безопасност на 

строителство и придвижване, поддържане на 

чистота около работните участъци и 

засегнатите от строителството терени; 

 Избягване излишното струпване на хора и 

техника, които могат да създадат ненужно 

неудобство на живущите в района. Спазване 

часовете за отдих и почивка; Избягване на 

дейности, които създават ненужно високи нива 

на шум, запрашеност на въздуха или замърсяване 

на околната среда. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Участникът ще търсене съдействие от 

местната администрация и власт при 

необходимост от посредничество и 

консултиране. 

 Участникът ще отстрани членове от екипа си, 

които са причина за създалото се неудобство. 

 Участникът ще преразгледа и промени 

организацията си  на работа, когато тя създава 

затруднения или е причина за обществено 

недоволство. 

 Изпълнение на дейности, в отговор на поставени 

от населението въпроси, когато те попадат в 

обхвата на проекта и са във възможностите на 

изпълнителя. 

 Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обектите: 

o Значение: 

- Участникът ще спазва  стриктно предвидения план-график на 

изпълнение и проектната документация за изпълнението на 

договорения обем и вид строителство. 

- Действия на строителя по изготвяне и представяне на 

отчетна и екзекутивна документация, която да обезпечи 

приемането на работата. 

o Оценка: Участникът определя, че забавата при окончателно 

приключване на СМР и предаване на обекта се характеризира с най-

висока опасност от забавата в изпълнението на строителството, 

тъй като най-трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-късен 

етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране 
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на допълнителен персонал и др, поради което вероятността за 

настъпване оценя като средна, а степента на влияние като висока. 

o Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

- Закъснение от предвидения график на късен етап от проектния 

цикъл по вина на изпълнителя: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: 

 Планираният времеви график е със заложен 

времеви резерв, които да позволи трансфериране 

и наваксване на евентуално закъснение. 

 Ежедневно проследяване на изпълнението и 

съпоставка със заложеното във времевия график 

с цел избягване натрупването на закъснения. 

Планиране на доставките с предвиден времеви 

резерв; Законосъобразно изпълнение на видовете 

дейности на обекта, административна 

изрядност на документацията /основна и 

съпътстваща/. 

 При ранни индикации за изоставане от графика 

се активизират допълнителни ресурси /хора и 

техника/ с цел компенсиране на изоставането и 

превенция на натрупване в закъснението. 

 Предварително определяне на критични етапи в 

изпълнението, при които закъснението ще даде 

тежко отражение в крайното времетраене на 

изпълнение с оглед на това, че при тях няма 

възможност за времеви резерв. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

техн. спецификации обем, качество, срок: 

 Включване на допълнителни ресурси - човешки и 

технически и/или въвеждане на удължено 

работно време/двусменен режим на работа при 

реда и условията на Кодекса на труда с цел да се 

навакса закъснението. 

 Преструктуриране на организацията така, че да 

се осигури (пред)срочно изпълнение на СМР, 

които не са засегнати от риска. 

 Преразпределяне на роли, отговорности и 

компетенции във фирмения екип. 

 Търсене на съдействие от страна на 

Възложител, Строителен надзор и Проектант за 

изготвяне на съвместна стратегия за 

обезпечаване навременото издаване на обекта. 

- Неизпълнение на дейност в обхвата на проекта или изпълнение 

на непредвидени СМР, което забавя или прави невъзможно 

издаването на обекта: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: 

 Регулярно проследяване на реалното 

изпълнението съобразно договорните, 
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проектните и нормативни изисквания; 

Запознаване с условията на финансиране и 

изискванията за отчитане на изпълнението и 

обезпечаване тяхното изпълнение. 

 Своевременно съставяне и/или предоставяне на 

отчетна документация за реалното изпъление на 

строителен надзор, Възложител, проектант и 

др. компетентни лица; Незабавно уведомяване на 

възложителя/проектанта при установяване на 

непредвидени видове или обеми СМР, както 

установяване на липса в проекта. 

 Незабавно преустановяване на работата по 

изпълнение на този вид СМР, при които е 

установено отклонение от инвестиционния 

проект. 

 Периодично провеждане на съвместни работни 

срещи с стр.надзор, Възложител и проектант и 

представяне на отчет по изпълнението. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

техн. спецификации обем, качество, срок: 

 Информиране на останалите участници относно 

възникналите непредвидени СМР и 

необходимостта от тяхното изпълнение 

съгласно изискванията на строителната 

практика/проекта. 

 При отстраним пропуск в изпълнението ще 

бъдат включени допълнителни ресурси за 

реализирането на съответния вид СМР. При 

пропуски в отчитането ще се включи 

допълнителен административен персонал за 

наваксване на закъснението. 

 Предприемане на предписаните/указаните 

действия за обезпечаване издаването на обекта в 

т.ч. преработка на вече изпълнени СМР. 

 Сформиране на работна група съвместно с 

Възложител, проектант и строителен надзор с 

предмет на работа преразглеждане, отчитане и 

изпълнение на проекта, с цел обезпечаване на 

изпълнението/предаването на изпълнените СМР и 

намаляване на негативното въздействие на 

реализирания риск. 

- Забава в изготвянето и преодставянето на екзекутивна и/или 

отчетна документация по вина на Изпълнителя: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: 

 Своевременна подготовка и съгласуване на 

документацията - техническа и сметно- 

отчетна, която да следва етапите на 

строителството. 

 Върху работните чертежи биват отразявани 

всички изменения към момента на настъпването 
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им от техническия ръководител. Изпълнените 

количества се докладват и подготвят за 

актуване. 

 Съставяне на график за предаване, одобрение и 

съгласуване на документацията по части, като 

за спазването на този график следи 

ръководителят на проекта. При завършването на 

съответния етап от строителството се 

предвижда изпращане на покани/уведомления за 

подписване от съответните страни. 

 Ръководителят на проекта контролира 

съставянето на екзекутивната документация, 

коригира и съгласува нанасянето на евентуални 

промени, следи за сроковете на приключване по 

отделните етапи и за своевременното 

окомплектоване на документацията. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 При допуснато забавяне се предвижда в 

изготвянето, одобрението и окомплектоването 

на екзекутивната и отчетна документация да се 

включат допълнителни екипи в т.ч външни 

експерти-консулатанти. 

 Търси се съдействие от страна на общинска 

администрация, стр.надзор, проектант и 

Възложител за предоставяне на данни, които да 

обезпечат по-експедитивно съставяне на 

документите. 

 Иницииране на незабавна работна среща на 

която да се отстранят неточности, довели до 

забава в изготвянето на съответната 

документация. 

 При възможност се предоставя вече изготвена и 

одобрена документация макар и за отделни 

СМР/подобекти. 

 Мерки за мониторинг на времевия риск по време на изпълнение на договора: 

o Регулярно изготвяне/предоставяне и проверка на отчети за 

проведените контакти и срещи с останалите участници, от страна 

на лицата в дружеството, натоварени със задачата за 

осъществяване на комуникация, координация. Съпоставка с 

изпълнението на изготвената комуникационна стратегия. 

o При констатирани обстоятелства, предполагащи забава, се следи 

тяхното отразяване в проектната документация/ електронното 

досие на обекта, респ. тяхното управление съгласно разработената 

стратегия за риска. 

o Анализ на изходяща и входяща кореспонденция по проекта и 

съпоставка на движението с разработения времеви график за обекта. 

o Съпоставка между планирания график на доставка и реалното 

изпълнение; Предварителна проверка при доставчика за степента на 

готовност за доставка; Ежедневна проверка на складовите 

наличности. 
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o Анализ и съпоставка със заложените трудови норми и предварително 

планираното в графика. Наблюдение на работната среда и 

работните взаимоотношения между лицата; 

o Изготвяне на ежедневен отчет/рекапитулация за изпълнение на 

поставените дневни задачи на времевия график от страна на 

ангажирания персонал. 

o Следене на броя/производителността на реално заетите машини. 

Постоянна проверка на заложените за изпълнение нормативи. 

o Координатор ЗБУТ е лице по ЗЗБУТ , която пряко и ежедневно следи 

за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд на работната площадка. 

o Ежедневна проверка за изправност на ангажираната 

техника/механизация. 

o Ежедневна проверка за годност и правоспособност на водачите на 

автомобилите и операторите на техника. 

o При осъществяване на работи в опасна близост до съоръжения, 

процесът се следи и ръководи от техническите ръководители на 

обекта и Координатор ЗБУТ. 

o Събиране на информация от лицата упълномощени за комункация с 

останалите участници от процеса относно наличието на конфликтни 

ситуации/реакции. 

o Изпълнението и спазването на проекта се следи от Главния 

ръководител на обекта, Техн.ръководители, Стр.надзор, Авторски и 

инвеститорски контрол и лицето по вътрешнофирмен контрол по 

качеството. Цялата постъпила информация от тях се анализира и 

съпоставя на кратки периоди от време; 

o Всички изпитвания се извършват в присъствието на компетентни 

лицаСпазване на вътрешнофирмените процедури по управление на 

аспектите на околна среда и попълване на контролните листове от 

тях. Възлагане на пробни замервания за чистотата на въздуха, 

почвите, високо ниво на шум и др. 

o Проверка на складираните на място материали, инвентар и техника. 

Извършване на съпоставка с наличностите по документи. Извършва 

се от Техн.ръководител и Контрольор по качество. 

 Мерки/дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки 

относно времевия риск: 

o Контролът на изпълнението на предложените мерки участникът ще  

осъществява чрез проектовия ръководител и ще включва: прегледи; 

проверки; последващи прегледите и проверките анализи с оценка на 

ефективността от предприетите дейностите по управление на 

рисковете. 

o Целта на дейностите за контрол на изпълнението на предложените 

мерки е идентифициране на възможностите за оптимизирането им.  

o Участникът е предвидил: определен ръководител на проекта, които 

да е натоварен с цялостната организация и координация на проекта 

(административно и технически), да осъществява ежедневен 

оперативен контрол, в това число ежедневно съгласуване с 

техническия ръководител, изпълнителския персонал и останалите 

участници в стр.процес на дневните задачи, необходими за започване 

на строителството в т.ч по комуникационната стратегия и 

предприетите мерки за управление на риска; изискване и анализ на 

обратна връзка пряко от участниците/компетентните органи имащи 

отношение към потенциалното или възникнало рисково събитие;  
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прилагане на вътрешнофирмените процедури по системата за 

управление на качеството; ежедневно съгласуване на дневните 

задачи, необходими за започване на строителството в т.ч по 

комуникационната стратегия, график на доставките, чек- листи и 

график на изпълнение; провеждане на седмично отчетно 

заседание;изискване на обратна връзка пряко от 

участниците/компетентните органи; Създаване на електронно досие 

на обекта;справки в правно-информационните системи/форуми за 

обществено обсъждане; проверка за постъпили жалби/становища и 

предложения от жителите на кв. Райково; проследяване на отчети за 

наличните материали в складовата площадка и нужните такива. 

Проследяване на отчетите за аварирала и ангажирана техника и 

механизация; контрол на работните взаимоотношения и спазване 

разпределението на труда и изпълнение на трудовите договори. 

 Рискове, свързани с качеството на изпълнението по вина на участника, когато се 

влагат некачествени материали и/или не се установи своевременно дефекти в 

доставените материали, оборудване, артикули и др. - участникът определя, че 

вероятността този риск на настъпи е общо ниска и степента на влияние е общо 

средна: 

 Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя: 

o Оценка: Вероятност от настъпване- ниска; Степен на влияние – 

средна. 

o Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

- Ненавременно констатиране на дефекти и отклонения на 

доставените материали, детайли, конструкции и/или изделия 

на обекта: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: 

 Участникът предвижда доставка на качествени 

материали според утвърдените стандарти и 

изисквания, съпроводени с всички необходими 

декларации за съответствие и сертификати. 

 Контрол по качеството ще инспектира всички 

материали/изделия при получаването им за 

повреди и за съответствие с поръчката; 

Въвежда се регистър за доставката на 

материали, полуфабрикати и изделия. 

Приемането на доставените материали се 

извършва от техническия ръководител на обекта 

и контрольора по качеството. При използване на 

материала се извършва повторна проверка. 

Участникът предвижда лабораторните 

изпитвания. 

 Стриктно съблюдаване на процедурите по 

внедрената система за управление на качеството 

-ISO 9001 в т.ч упражняване на входящ контрол и 

регистриране на несъответствията. 

 Събиране и анализ на информация пряко от 

Техническия ръководител относно годността и 

съответствието на влаганите материали/ 
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изделия с цел ранно установяване на евентуални 

отклонения. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Отстраняване на дефектните или неподходящи 

материали и изделия и замяната им с одобрени 

такива. 

 Незабавна заявка от друг производител на 

материали с по-високи качества, които са 

предварително проверени от Контрольора по 

качеството в дружеството; 

 Ангажиране на допълнителен експертен състав 

на дружеството за извършване на входящ 

контрол. 

 Засилен контрол и наблюдение на изискванията 

на производителя/ доставчика за правилно 

съхранение на материалите в сладовите площи на 

изпълнителя. 

- Увреждане на складирани материали/изделия, техническо 

оборудване и конструкции по вина на изпълнителя: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: 

 Ограничаване на достъпа до материалите до 

тези, които имат право и компетенция за 

използването им. 

 Правилно съхраняване на материалите и 

техническото оборудване. 

 Осигуряване на охраняеми помещения и места за 

съхранение на материалите и изготвяне на 

инструкции до персонала, за да се избегне 

евентуално увреждане. 

 Извършване на оглед от Контрол по качество и 

Технически ръководител на материалите/ 

изделията непосредствено преди влагането им. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок: 

 Отстраняване на увредените 

материали/елементи и замяна с 

некомпроментирани такива. 

 Продължаване изпълнението на друг участък при 

налични на подходящи материали с цел избягване 

на закъснение в целия обект. 

 Включване на допълнителни човешки ресурси за 

наваксване на закъснението в раб.участък където 

подлежат за влагане увредените материали. 

 Назначаване на допълнителен персонал, които да 

следи за правилното съхранение и охрана на 

материалите. 
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- Неспазване инструкциите за влагане /използване на материали, 

конструкции и/или изделия: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

 Изискване на указания/инструкции от 

производителя/доставчика в ранен етап и 

запознаване техническия ръководител и 

контрольора по качество с тях. 

 Разработване/актуализиране на технологичните 

карти и работни инструкции при съобразяване на 

изискванията за влагане и запознаване 

изпълнителския персонал с тях. 

 Участия на техническия ръководител в 

информационни срещи / обучения, организирани 

от производител/доставчик с цел запознаване със 

спецификите на продукта. 

 Постоянно осъществяване на контрол при 

валагането/използването на материалите от 

страна на техническия ръководител и 

конторльора по качество. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок: 

 Провеждане на незабавна информационна среща 

с изпълнителския персонал допуснал 

отклонението и даване на допълнителни и 

задължителни разяснения относно начина на 

използване. 

 Въвеждане на правнодопустими дисциплинарни 

мерки спрямо работниците за обезпечаване на 

изпълнението. 

 Подмяна на изпълнителския състав с друг или 

привличане на допълнителен трудов ресурс. 

 Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни 

работи: 

o Оценка: Вероятност от настъпване- ниска; Степен на влияние — 

средна. 

o Възможни форми на проявление и мерки за управлението им: 

- Неспазване на предписаната технологична последователност 

на изпълнение на СМР: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: 

 Много добро проучване на предписаната 

технологична последователност и начин на 

изпълнение. Срещи с проектант на място за 

уточняване на спецификите. 

 Запознаване на изпълнителския персонал с нея , 

както и с ПИПСМР и добрите строителни 

практики преди започване на изпълнението. 
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 Разработване на времевия график за изпълнение в 

съответствие с технологична с участието на 

инженерно-експертния персонал и техническия 

ръководител на обекта. Ежедневно проследяване 

на изпълнението и съпоставка с технологията. 

 Актуализиране на времевия график по време на 

изпълнение съобразно технологичната 

последователност с нанасяне на евентуални 

промени в нея за да се избегне евентуално 

закъснение. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Изпълнение на други видове СМР, незьасегнати 

от риска. 

 Включване на допълнителни ресурси /хора и 

техника/ за преработка на технологично 

неправилно изпълнение видове СМР. 

 Привличане на проектанта за анализ на 

годността на изпълнението и разработване на 

стратегия за остраняване на дефектите в 

предприетата строителна технология. 

 Засилен контрол върху изпълнението на 

останалите СМР от страна на експерт- 

инженер. 

- Изпълнение на СМР при неподходящи метеорологични условия, 

влияещи на качеството на изпълнение: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в техически 

спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Стриктно спазване на правилата за изпълнение 

на СМР при съблюдаване на изискванията към 

метеорологичните условия за изпълнение; 

Събиране на метеоролигични данни и прогнози, 

които се отразяват в планираните задачи. 

 Извършване на регулярни изпитвания на 

качествата на изпълнените СМР с цел отчитане 

на евентуални бъдещи изменения в тях 

вследствие на атмосферното влияние. 

 Привличане на проектанта в качеството на 

консултант при съмнение за отрицателни прояви 

на материалите/технологията вследствие на 

метеорологичните условия. 

 Поддържане на добра комуникация с доставчика 

на материали, оборудване и/или конструкция с 

цел подготвяне влагането на добавки/продукти, 

които да противодействат на отрицателни 

климатични влияния. 

 Недопускане изпълнение на СМР при 

неблагоприятни условия, които могат да увредят 

крайния продукт. 
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 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Преустановяване изпълнението на тези видове 

СМР, които се влияят отрицателно от 

конкретната метеорологична ситуация и 

изпълнение на други, спрямо които риска не е 

проявен. 

 Използване на добавки към материалите, които 

обезпечават влагането им при влошени 

климатични условия без това да води до 

отклонение от проекта. 

 Използване на помощни материали за 

затопляне/осушаване на работните участъци, по 

начин които да обезпечи влагането/монтажа на 

материала/изделието. 

 Преработка на технологията за изпълнение 

съвместно с проектанта с цел продължаване на 

строителството. 

- Некачествено изпълнение на СМР: 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че 

договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: 

 Подбор на квалифицирани изпълнителски кадри с 

опит при изпълнението на конкретен вид СМР. 

 Влагане на материали и използването на 

технология съобразно проекта. 

 Извършване на регулярни изпитвания и контрол 

на изпълнението. 

 Провеждане на периодични огледи на 

изпълненото строителство съвместно с 

проектант и строителен надзор.  

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване 

така, че договорът да бъде завършен в определените в 

техн. спецификации обем, качество, срок: 

 Незабавно започване на дейности по преработка 

или отстраняване на дефекти. 

 Активизиране на допълнителен ресурс техника, 

изпълнители и инженерно-експертни кадри за 

наваксване на забавата.  

 Препланиране на ресурсите.  

 Осигуряване постоянното присъствие на 

контрольор по качеството и техническия 

ръководител на работните участъци в които се 

работи.  

 Финансово мотивиране на изпълнителския състав 

за подобряване на качеството и срочността на 

изпълнение. 

 Мерки за мониторинг на качествените рискове по време на изпълнение на 

договора в това число: спазването на качеството на влаганите материали се 

следи от една страна преди заявка /чрез предварително одобрение на 

показателите, сертифицирането на производителя, приложимите 
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стандарти за качество , при доставката на място /от Контрольор по 

качество и технически ръководител на обекта/ при влагането им, съгласуват 

се със Стр.надзор и при необходимост с Проектанта; Задължително 

наблюдение, събиране и анализ на данни за синоптичната прогноза по 

следните показатели; определяне на дежурства за наблюдение на обекта по 

време на възникване на кризисна ситуация;  допитване до Възложителя като 

страна в правоотношенията с останалите участници относно степента на 

удовлетвореност от изпълнението; Регулярно следене на изпълнението на 

договорните задължения, проверка на срокове, компетентност и 

правомощия относно обем и качество; Ползване на правни консултантски 

услуги. 6. Директно допитване до заинтересованите страни и/или 

компетентните лица относно качеството на изпълнение; Ежедневна 

проверка на предстоящите дейности съгласно проект относно пълнота и 

качество; Осигуряване на достъп на проектанта и лицата, упражняващи 

строителен и авторски надзор за извършване на проверка на изпълнението; 

Перманентна проверка и съпоставка на проектно решение, теренни 

характеристики, качество и обем; Регулярна проверка за спазване 

процедурите и попълване на документацията съгласно Интегрирана система 

за управление на качеството. 

 Мерки/дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки за 

качествения риск:  

o Контролът на изпълнението на предложените мерки се осъществява 

от проектовия ръководител и включва: прегледи; проверки; 

последващи прегледите и проверките анализи с оценка на 

ефективността от предприетите дейностите по управление на 

рисковете. 

o Целта на дейностите за контрол на изпълнението на предложените 

мерки от участника е идентифициране на възможностите за 

оптимизирането им. 

o Конкретни дейности: 1. Техническият и проектов ръководител следят 

за отклонения от заложения график и уведомяват своевременно 

ръководството на участника за възникнала необходимост от 

набавяне/включване на допълнителни ресурси. Контролират 

непосредствено приложените мерки; Анализират постъпилата 

информация от отделите по логистика, складиране, личен състав, 

авторемонтното звено и проверяват изпълнението. 2. Контролът 

за спазването на законодателството по въпросите на ЗЗБУТ- 

оперативно това се осъществява от Координатор по ЗБУТ.  3. Анализ 

на постъпилите доклади за аварирала техника, проверка на място за 

отстраняване на възникнала авария и/или проверка за своевременно 

извършена замяна. 4. Следи се за изпълнение на финансовия план на 

проекта с цел да се контролира достатъчната финансова 

обезпеченост, която да позволи гъвкавост при вземане на решения за 

обезпечаване на рисковете. 5. Проверка за пълнота на 

вътрешнофирмената документация относно извършваните 

ежедневни проверки. 6. Техническият ръководител и Контрольорът по 

качество извършват проверка за изпълнение на предписаното в 

технологичните карти и работни инструкции. 7. Преки разговори от 

страна на ръководството на дружеството с всички участници в 

процеса/засегнати страни. 8. Проверка за извършени предварителни, 

текущи и контролни замервания, чрез проследяването на съставените 

документални записи; Проверка на преработката на място; Преки 

срещи с проектант, инв.контрол и стр.надзор относно 
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възстановяване на допуснатите грешки/неточности; 9. 

Предварително запознаване с необходимите за постигане показатели, 

срещи с лицата, които ще осъществят изпитването и проверка на 

резултатите чрез съпоставка с проекта; 10. Контрол по 

спазването на законодателството по отношение на безопасността, 

осъществява се оперативно от Координатор по ЗБУТ и Техническия 

ръководител.  11. Регулярни и инцидентни проверки за 

наличността на материалните ресурси и ефектичността на 

охраната от страна на ръководител проект; 12. Контрол по 

качество проверява за актуалността и приложимостта на 

стандартите/ продуктите, следи за коректността на 

технологичните карти и цялостното изпълнение на СМР.  

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 

е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката: 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание на начина на изпълнение на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи 

съгласно количествената сметка и техническите спецификации и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи, както и на подетапи  на изпълнение и отделни видове СМР. 

Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в 

необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: Етапи за изпълнение 

на Попорна стена № 2: - Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите, устройване на 

складови площи; - Същинско строителство, което включва следните подетапи- Подетап 1 

обхваща изграждането на ламели №№ 9, 8, 7 и 6 и Подетап 2 обхваща изграждането на 

ламели №№ 5, 4, 3, 2 и  1; Демобилизиране на ресусристе , съставяне на акт. Обр. 15, 

предаване на обект 1 на възложителя. Етапи за изпълнение на Попорна стена № 3: - 

Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите, устройване на складови площи; - 

Същинско строителство, което включва следните подетапи- Подетап 1 обхваща 

изграждането на ламели №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  и Подетап 2 обхваща изграждането на 

ламели №№ 9, 10, 11, 12 и 13; - Демобилизиране на ресурсите, съставяне на акт. Обр. 15, 

предавае на обект 2 на възложителя. Като постоянни съпътстващи дейности участникът е 

заложил дейности, гарантиращи контрол на качеството, ЗБУТ и опазване на околната среда. В 

рамките на представените от участника етапи и подетапи  за изпълнение на поръчката са 

изложени съответните обхват, принципи и изисквания на работа. В предложението на 

участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните 

видове СМР съгласно количествената сметка, като същите са подробно описани – 

декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи отразява коректно 

технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение 

и приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на последователността на 

изпълнението на операциите и технологията за изпълнение на всеки вид СМР, с представяне на 

методи и техники на работа: за Подпорна стена № 2, както следва: Изкоп за откриване на 

основите на пътни с-я с т.з.п с багер на транспорт; Изкоп за основи на пътни съоръжения в 

средно скални почви; Доставка и полагане на бетон В7.5 подложен; Направа и разваляне на 

кофраж за стени с прави повърхнини; Кофраж за стоманобетонова шапка на под. стена; 

Изработка и монтаж армировка-об. И ср. Сложност 6 до 12 ммот А1 и А2; Изработка и монтаж 

армировка –об. И ср. Сложност 14 до 50 мм от А3; Доставка и полагане бетон В25 за армирани 

стени; Доставка и полагане бетон В25 за шапка; Хидроизолация с горещ битум два пласта по 
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бетонови повърхности; Направа на ръчно нареден камък зад стената; Направа на екран 15 см. 

Трамбована глина; Направа на дилатационна  фуга 3 см. Екструдиран пенополистирол ; 

Обратен насип от склана маса ъчгъл на върт. Триене 350, G= 2 KN/M3(ОТ НАЛ. МАТЕРИАЛ); 

Направа барбакан Ф100; Доставка скален материал за обратна засипка от депо; Превоз на 

изкопа почва със самосвал до 5 км. От обекта на депо ; Натоварване и превоз скални почви на 

депо до 5 км. Трансп. Разстояние; Кофраж за надзиждане и шапка на подпорната стена ; 

Доставка и полагане на бетон В25 за надзиждане и шапка на същ. Подпорна стена; 

Демобилизация на ресурсите, съставяне на акт.обр.15, предаване обект 1 на възложителя; 

Последователност на предвижданите за изпълнение дейности на обект 1 съгласно техническите 

спецификации и количествената сметка и ресурсната обезпеченост на изпълнение на всеки вид 

СМР. За подпорна стена №3, както следва: Изкоп за откриване на основите на пътни с-я с т.з.п с 

багер на транспорт; Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви; Доставка и 

полагане на бетон В7.5 подложен; Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхнини; 

Кофраж за стоманобетонова шапка на под. стена; Изработка и монтаж армировка-об. И ср. 

Сложност 6 до 12 ммот А1 и А2; Изработка и монтаж армировка –об. И ср. Сложност 14 до 50 

мм от А3; Доставка и полагане бетон В25 за армирани стени; Доставка и полагане бетон В25 за 

шапка; Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови повърхности; Направа на ръчно 

нареден камък зад стената; Направа на екран 15 см. Трамбована глина; Направа на 

дилатационна  фуга 3 см. Екструдиран пенополистирол ;Обратен насип от скална маса ъгъл на 

върт. Триене 350, G= 2 KN/M3(ОТ НАЛ. МАТЕРИАЛ); Направа барбакан Ф100; Доставка 

скален материал за обратна засипка от депо; Превоз на изкопа почва със самосвал до 5 км. От 

обекта на депо ; Направа и монтаж стоманен парапет/вкл. Боядисване/ Демонтаж на 

стоманобетонови стълбове; Доставка и монтаж на стоманобетонов ел. стълб; Прехвърляне на 

ел. Проводници. Предвижданията са приложими за конкретните строежи – предмет на 

поръчката предвид техните характеристики и особености.  

В съответствие с техническите спецификации са представени предвижданията на 

участника за материали, които следва да бъдат вложени при изпълнението – участникът 

таблично е представил предвижданията си за основните материали с представяне на данни за 

наименование на всеки влаган материал, производител на изделието, търговска марка и 

стандарт на качество, като са описани и необходимите помощните и допълнителни материали 

за изпълнението. На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и 

техники на работа с е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя.  

В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми на 

строителната механизация и на работната ръка. 

За всеки обект представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа 

всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка 

от работите са изложени необходима механизация с данни по дни за необходимите 

машиносмени, необходим брой работници и с данни за продължителност на всеки вид работа в 

дни, начало и край и обем. При изследването на линейния график за всеки обект комисията 

счита, че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и 

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи.  Линейният график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

участникът е отчел както технологичните, така и организационните зависимости между 

работите на конкретния обект – предмет на поръчката. При определянето на периодите на 

изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение 

участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и 

организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между 

работите на конкретния обект – предмет на поръчката.  

Налице е представяне на техническата обезпеченост за всеки отделен вид строителни 

работи включени в предмет на поръчката - описани са вид на техниката, брой на машините и 

дните, през които същите ще работят, както и механизацията, която ще се използва при всеки 
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отделен вид строителни работи съгласно Количествената сметка за всеки обект.  Участникът е 

предвидил да ангажира действително необходимото оборудване на изпълнение за всяка от 

работите, включени в предмета на пръчката, съобразно правилата технология за изпълнение на 

съответната работа, която е предпоставка за качественото изпълнение на строителството. Също 

така е представено основното приложение на техниката за изпълнение на строителни процеси. 

Предвиденото оборудване на като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на пръчката, по правилната технология, с качество съгласно изискванията 

на възложител. При анализ на представената информация като част от организация на 

ресурсите комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира действително 

необходимото оборудване като количество за изпълнение на всяка от работите, включени в 

предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; предвиденото 

оборудване като вид дава възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; 

предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща 

всички видове дейности съгласно КС за всеки обект, като нагледно и ясно е представено по коя 

позиция от КС ще работи всяко отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението 

на поръчката, което определя постигането на техническата обезпеченост. 

Налице е представяне на достатъчна  ресурсната обезпеченост (строителен екип, 

включващ ръководни и технически лица и работници) - необходимия човешки ресурс за 

изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, в това число описание на 

разпределението на задачите и отговорностите, както в подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката с: представяне на организация на човешките ресурси, включваща описание на 

задълженията на всеки член на инженерно-техническия екип; и таблично представяне на 

разпределението на строителния екип по отделните видове работи съгласно КС за всеки обект, 

съдържащо данни за тяхната продължителност, относителна дата на начало, относителна дата 

за край, брой работници. Съгласно изготвената диаграма на работната ръка за всеки обект е 

определен максималният брой работници, като е приложено разпределение на работната ръка 

съгласно съответното КС - за всеки отделен вид СМР е определен броя на работниците с ясно и 

подробно представяне на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по 

видовете дейности, което определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. 

Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите, специалисти-  човешки 

ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно 

правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за 

качественото изпълнение на строителството. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за 

изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с 

качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и 

планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение 

на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 

строителните работи, линейни графици за изпълнение на поръчката, диаграми на работната 

ръка и диаграми на механизацията. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 

производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация, като 

надлежно са представени данни за необходимите брой машиносмени и човекочасове по дни. 

На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на 

работа и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз 
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основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и 

проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в 

съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 

им. 

Стратегия за управление на риска: 

Стратегията за управление на риска на участника се състои от встъпителна теоретична 

част с цел изясняване на понятието „риск“. Подробно и изчерпателно са определени 

относимите понятия и термини -  риск, цел на стратегията за управление на риска, анализ на 

рисковете, форми на проявление, оценка на вероятността на възникване и степен на влияние 

върху изпълнение на дейностите по проекта, мерки за управление на рисковете. Участникът е 

определил следните елементи на риска: вероятност от възникване, експозиция и последици, 

като е представил методика, по която е извършил анализа на проектните рискове, която 

съдържа следните основни положения: възприет е цифров израз на степенуване на 

вероятността, експозицията и тежестта на вредата и система за относителна градация (Р) като 

степен на влияние върху изпълнението на дейностите по договора, съставена от произведението 

на трите параметъра - вероятност от възникване (В), експозиция (Е) и последици (вреда) (П), 

като за всеки от посочените параметри е дадена скала на оценката им. На база на получените 

стойности е представена таблица за извършване на 5-степенна класация на влияниетп на риска 

върху изпълнение на дейностите (Р), включваща пет степени на влияние. Като краен резултат 

участникът предвижда оценката на риска, която установява допустимостта на риска и 

необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и 

ограничаване, като е представена йерархия на действията с определяне на приоритетите и 

разработване на програма за изпълнение на необходимите мерки. На база предложената 

методика участникът е направил анализ на всеки един от дефинираните от възложителя 

рискове. По същество, указаните от Възложителя в документацията за участие рискове са 

идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е налице изложение, съдържащо анализ в 

следния обхват: значение, оценка, форма на проявление и мерки за управление, като за всяка 

форма на проявление са описани мерки за предотвратяване на настъпването, мерки за 

минимизирани/елиминиране на последиците при настъпване на риска. Подробно са писани 

предвижданията за мониторинг и контрол върху изпълнението на предложените мерки както по 

отношение на времевите рискове, така и по отношение на качествените рискове. 

 Ценово предложение: 

 Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него 

е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

 Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без 

отклонения.  Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 Заключение на комисията: 

 Офертата на участника следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.2. „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД: 

1.2.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 

1, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени 
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съгласно Образец № 2, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, 

изготвени съгласно Образец № 3 и Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвени съгласно Образец № 9, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване 

на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което обстоятелство участникът е приложил и заверени 

копия на Удостоверенията за вписване в камарата на строителите в България и талон 

за валидността на удостоверенията), включваща изпълнение на следните видове 

строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - I група: 

строежи от I до V категория; II група: строежи от I до IV категория; III група: 

строежи от I до III категория; IV група: строежи от I до IV категория; V група: 

отделни видове строителни и монтажни работи. 

 Удостоверил че, че е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване 

на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с изграждане и/или 

реконструкция, и/или ремонт на подпорни стени, представляващи съоръжения към 

улици и пътища; 

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството и системи, система за управление на здравето и безопасността на труда 

при работа, система за управлението околната среда както следва: EN ISO 9001,  EN 

ISO 14001 и OHSAS 18001:2007 за което да има издадени валидни сертификати с 

предмет, съдържащ строителство. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 2, и 

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвени 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка 

с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

 Участникът с представените Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвени съгласно Образец № 9, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

1.2.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително 

обявените от възложителя условия: 
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Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 5, Декларация за срока на 

валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6, и Декларации, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвени съгласно Образец № 7, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо: Ценово предложение, 

изготвено съгласно Образец № 8, остойностена количествена сметка за строителния обект и 

анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 146 830.86 лева /словом сто четиридесет и шест хиляди 

осемстотин и тридесет лева и осемдесет и шест стотинки/ без ДДС, която стойност е 

формирана на база на следните оферирани цени по строителни обекти: 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 2 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

55 512.23 лева /словом петдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лева и двадесет 

и три стотинки/ без ДДС; 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 3 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

91 318.63 лева /словом деветдесет и една хиляди триста и осемнадесет лева и 

шестдесет и три стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.00 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 90 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 30 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба:10 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка, определен на база на следните оферирани 

срокове за изпълнение на отделни строителни обекти, както следва: 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен Василев, гр. 

Смолян: 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от извършването на 

подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. 

Смолян: 35 /словом тридесет и пет/ календарни дни, считани от извършването на 

подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията 

на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, както 

следва: 

Подпорна стена № 2 към ул. проф. Асен Василев, гр. Смолян: 

 Общи положения: участникът включва в плана технология и организация за изпълнение на 

предвидените строително монтажни работи, пряко свързани с изпълнение на обекта; 
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основната строителна механизация, необходима при изпълнение на строителството; 

завършването на обекта в определения от участника срок. Планът за работа и 

организация за изпълнение на строителството и придружаващите го съставни части 

участникът декларира че е изготвил съгласно действащата нормативна уредба в 

Р.България. 

 Описание на обекта: 

 Описание на строителните работи съгласно техническите спецификации: 

Подпорна стена № 2 е с дължина 28.87 м. Височината на стената от цокълната 

фуга е от 1.20 м. до 3.50 м. Стената е проектирана на девет ламели с различни 

дължини, отделени с вертикални деформационни фуги с ширина 3 см., които следва 

да се изпълнят от XPS (екструдиран пенополистирол).За да се елиминира 

хидродинамичния натиск, е предвидено да се поставят барбакани Ф 100 в един или 

два реда по височина. За оформяне на дренажна бариера зад стената е необходимо 

да се използват ръчно подреден камък и чакълест материал. Чакълестият 

материал да се положи на пластове, уплътнявани с виброплоча или подходящ 

вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл 

на вътрешно триене ф = 35°. Максималният размер на камъните в пласта не 

трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон 

към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбаканите. Фундирането на 

стените е предвидено да се изпълни върху здрава основа. За изграждане на стената 

да се използват бетон с клас С20/25 (В25) и подложен бетон С 6/8 (В7,5) съгласно 

БДС EN 206-1 N/A и стомана AI и АШ. След декофриране на стените е необходимо 

всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с 

горещ битум. Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа.  

 Технология и организация изпълнението на строителството: 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на обекта - Участникът 

декларира, че СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията по РУП 

и тези изложени в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните 

технически изисквания, проектна документация и количествено - 

стойностна сметка към офертата му. Последователността на строително 

- монтажните работи са разделени на етапи, които включват: 

o Организационни работи, включват:  подробно запознаване с 

конкретните условия на всяка от строителните площадки; 

Осъществяване на срещи с Възложителя и Представителя на 

фирмата осъществяваща независим надзор, за уточнение на 

изискванията по изпълнение на обекта; Уточняване на подземната 

инфраструктура; Обезопасяване на строителната площадка; 

Временна организация на строителния обект; Монтиране на фургони 

за строителните работници и техническия ръководител; Монтиране 

на химически санитарни възли; Определяне на местата и котите за 

извършване на строително - монтажните работи; Мобилизация на 

ресурсите - работници и механизация; Уточняване на окончателните 

условия за доставка на необходимите материали. 

o Същинско строителство, включва  изпълнение на земно-изкопни 

работи;  натоварване и извозване на земни маси; изпълнение на 

кофражни, армировъчни и бетонови работи; направа на 

хидроизолация с горещ битум; ръчно нареждане на камък; направа на 

обратен насип. 

o Подготовка и предаване на завършените работи включва: почистване 

на обекта; подготовка на строителните книжа съвместно с 

представителя на независимия строителен надзор; предаване на 

готовия обект на Възложителя; обезопасяването на строителната 

площадка е съобразена с времената организация на строителството; 
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монтиране на  знаци за движение по пътищата; указване на местата 

за движение на пешеходците и автомобилите. 

 Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

o Изкоп за откриване на основите на пътни с-я в т.з.п с багер на 

транспорт 

o Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви. 

o Доставка и полагане бетон В 7.5 подложен. 

o Направа и разваляне кофраж за стени с прави повърхнини. 

o Кофраж за стоманобетонова шапка на подп. Стена. 

o Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 6до12мм от А1 и 

А2. 

o Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 14до50мм от А3. 

o Доставка и полагане бетон В25 за армирани стени. 

o Доставка и полагане бетон В25 за шапка. 

o Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови повърхности. 

o Направа на ръчно нареден камък зад стената. 

o Направа на екран 15 см.трамбована глина. 

o Направа на дилатационна фуга 3 см. екструдиран пенополистирол. 

o Обратен насип от скална маса ъгъл на вътр. триене 35°,g= 2kn/m3 

(от нал. материал). 

o Направа барбакани Ф100. 

o Доставка скален материал за обратна засипка от депо. 

o Превоз на изкопана почва със самосвал до 5 км. от обекта на депо. 

o Натоварване и превоз скални почви на депо до 5 км трансп. 

Разстояние. 

o Кофраж за надзиждане и шапка на подпорна стена. 

o Доставка и полагане бетон В25 за надзиждане и шапка на същ. 

подпорна стена. 

Участникът е отразил в таблица технологичната последователност на 

всички предвидени за изпълнение СМР, продължителността им и 

взаимосвързаност, както и обем. 

 Предвиждани технологии за изпълнение съобразно технологичните 

изисквания към изпълнение на отделните СМР: 

o Общи положения: Подготовка на строителната площадката и 

подготвителни дейности и организационни работи, включващи: 

строителният процес започва след подписването на Акт. Обр. 2 за 

откриване на строителната площадка, с подготовка на самата 

строителната площадка. Техническия ръководител осигурява 

изпълнението на подготвителни дейност в това число: ограждане на 

обекта е временна метална ограда / при необходимост /;монтиране на 

обекта на информационна табела за проекта и финансирането му; 

поставяне указателни табели, стрелки и множество временни 

стандартни пътни знаци за своевременно уведомяване на водачите за 

временната организация на движението осигуряване на времено ел. 

захранване / при необх. /; осигуряване на времено ВиК захранване / при 

необх. /;осигуряване на санитарно - битовите условия на обекта 

(химически тоалетни, фургони за строителните работници и 

техническиръководител)осигуряване на охрана на обекта;осигуряване 

на необходимата механизация; План за безопасност и 

здраве;осигуряване на противопожарно депо (варел 200л, 

пожарогасител 12л, кирка и лопата): 

o Земни работи: Изкопни работи, ще се извършват в съответните 

линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите или в 
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Спецификацията, или според нарежданията на Строителния надзор. 

Преди да започнат изкопните работи, ще бъдат направени 

проучвания, за да се установят съществуващите подземни 

инсталации (ел.кабели, водопроводи, газопроводи, кабели на 

телекомуникацията и др.). При наличието на такива, изкопите ще се 

извършат в присъствието на представител от предприятието, което 

ги експлоатира. Особено опасно е да се работи в райони, близо до 

електро кабели и мрежа с високо напрежение. При такива случаи, ще 

се работи с лопати. Кирки и лостове ще се използват само в крайни 

случаи, под прекия контрол на техническия ръководител.Преди 

започване изпълнението на земните работи съвместно с 

инвеститора, независимия строителен надзор, изпълнителя и 

проектанта ще се извърши съгласуване на строителния терен с 

работните чертежи. Всички оси и геометрични контури ще бъдат 

трайно маркирани по подходящ начин върху терена.При започване 

изпълнението на земните работи задължително ще бъдат съставени 

необходимите протоколи и актове съгласно Наредба №3. Изкопните 

работи ще се изпълнят с багер с обратна лопата в земни почви. 

Изкопаните земните маси ще се товарят на самосвал и изнасят извън 

регулацията за освобождаване на стр. площадка. Излишни изкопни 

работи: Като „Излишни изкопни работи" се определят изкопите 

извън строителните линии, както е посочено в чертежите. 

Изпълнителят няма право на никакви допълнителни заплащания за 

такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в 

случаите, когато тези изкопи са наредени от Строителния надзор. 

Където се извършат излишни изкопни работи, то Изпълнителят ще 

засипе надвишения обем с одобрен материал за обратен насип, до 

плътност, определена за този материал, според инструкциите на 

Строителния надзор за всеки случай по отделно. В случай на срутване 

на изкоп, в следствие на непредвидими причини, това ще се счита за 

излишна изкопна работа. Изпълнителят също така е отговорен да 

възстанови изравняването на съществуващите или възстановените 

пътища, улици и тротоари, които са нарушени от подобни 

непредвидими причини. В процеса на строителството около изкопите 

ще се изпълнят предпазни заграждения със съответната 

предупредителна сигнализация. При завършване на изкопите ще се 

състави протокол за установяване котите. Техн. ръководител ще 

следи за спазване правилата за приемане на земни работи към 

Наредба №3. 

o Кофражни, армировъчни и бетонови работи: При кофрирането ще се 

използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 

инвентарни кофражни платна. Кофражът ще бъде много добре 

укрепен и почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли 

отрицателно върху якостта, гладкостта и външният вид на бетона. 

Декофрирането на излетите конструктивни елементи ще става след 

набиране на определената якост на бетона и след разрешение на 

техническия ръководител на обекта. Декофрирането ще се извършва 

много внимателно, без удари и динамични натоварвания върху бетона. 

Армировката ще се монтира в кофража по количество и 

конфигурация съгласно работните чертежи и статическите 

изчисления. При полагането на армировката следва да се спазват 

основни изисквания, регламентирани от действащите строително 

технически правила и норми. При бетонирането ще се внимава да не 
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се разместват отделните армировъчни пръти и мрежи от 

проектното им разположение. Непосредствено преди полагането на 

бетона, дървеният кофраж се навлажнява с вода, а инвентарният се 

намазва грижливо с кофражно масло преди полагането на 

армировката.Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се 

извършва в бетонови възли, намиращи се в близост до територията 

на обекта. Транспортът до обекта ще се осъществява с 

автобетоносмесители. При полагането на бетонната смес, същата 

няма да се пуска от голяма височина, тъй като това довежда до 

разслояване на бетона, което е нежелателно. Пускането на 

бетонната смес от голяма височина довежда и до големи динамични 

натоварвания върху стените на кофража и до смачкване на 

армировката. При бетониране на високи конструктивни елементи, 

бетонната смес ще се полага на малки количества, с цел избягване 

хидростатичния натиск върху кофража. За бетонирането на някои 

конструктивни елементи ще се използва автобетонпомпа. Бетонната 

смес се полага при спазване на общи правила. При строителството ще 

се упражнява постоянен контрол по отношение спазване 

предписанията на проекта, технологията за изпълнение на 

строително монтажните работи, а така също качеството на 

влаганите строителни материали, полуфабрикати, конструкции и др. 

За всички влагани материали и конструкции ще се представят 

необходимите сертификати за качество. При възникване на съмнения, 

относно качеството на доставените на обекта материали, 

полуфабрикати и конструкции, то на същите следва да се извършат 

лабораторни изпитания в акредитирани лаборатории от ДНСК. Не се 

допуска натоварване на конструкции преди бетонът да е набрал 

необходимата якост. По време на изпълнение на строителството, ако 

в даден конструктивен елемент се установят недопустими 

пукнатини, деформации, провисвания, слягане на основите и др. е 

необходимо незабавно да бъде уведомен проектанта. Контролът по 

отношение качеството на строителството се упражнява от 

независимия строителен надзор, инвеститора, техническия 

ръководител на обекта и проектанта: 

- Кофражни работи: При кофрирането ще се използват 

недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 

инвентарни кофражни платна, хидрофобен шперплат или 

метален кофраж. Кофражът ще бъде много добре укрепен и 

почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли 

отрицателно върху якостта, гладкостта и външният вид на 

бетона. Декофрирането на излетите конструктивни елементи 

ще става след набиране на определената якост на бетона и 

след разрешение на техническия ръководител на обекта. 

Декофрирането ще се извършва много внимателно, без удари и 

динамични натоварвания върху бетона. Изпълнението на 

кофражите и скелето ще осигурят поемането на 

предвидените в проекта постоянни и временни товари без 

опасност за работниците и от авария на конструкциите. Те 

ще осигуряват и предаване на действащите товари върху 

земната основа или върху вече изпълнени носещи конструкции. 

Всички елементи на конструкциите трябва да бъдат 

оразмерени за съответното натоварване при бетонирането. 

Кофражите ще бъдат прости и удобни за сглобяване, ще 
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осигуряват точно формата и размерите на конструкцията и 

няма затрудняват полагането на бетоновата смес. 

Кофражните повърхности ще бъдат плътни, за да не изтича 

циментовото мляко. Завършените кофражни работи се 

приемат от правоспособни технически лица. Дървеният 

материал за кофраж и скелета ще отговаря на следните 

изисквания. Основни технологични правила, които ще се 

спазват при изпълнението на Кофражните работи: 

Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и 

очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции 

в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За 

целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост 

и коравина. Кофражът се изработва точно и здраво с 

подходящи опори, така че готовия бетон да бъде с 

необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва 

да имат огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за 

изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат 

прави, вертикални и точни. Максималните отклонения от 

проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/- 10 

мм. 

- Армировъчни работи: Армировката, предвидена по проекта ще 

се заготвя в специализирана производствено- техническата 

база или полигон и ще се доставя на обекта посредством 

автотранспорт. Армировката ще се монтира в кофража по 

количество и конфигурация съгласно работните чертежи и 

статическите изчисления. При полагането на армировката ще 

се спазват следните основни изисквания, регламентирани от 

действащите строително технически правила и норми. 

- Бетонови работи: Осигуряване при бетониране на стабилност 

и устойчивост на армировъчните скелети и на прътите в тях и 

Армировката се полага след като кофражът е почистен и 

приет. Системният контрол при изпълнението на бетоновите 

работи обхваща:качество на добавъчните материали; 

(свързващите вещества и водата, а също така и условията за 

тяхното съхранение; работата на дозиращите и 

бетоносмесителните устройство; качеството на бетонната 

смес при нейното приготвяне, транспортиране и полагане; 

физико-химичните показатели на бетона-якост, 

водоплътност, мразоустойчивост и др; грижите за бетона 

след неговото полагане. 

o Обратен насип зад стената: След декофриране на стената всички 

бетонови повърхности, които се засипват, ще се измажат двукратно 

с горещ битум. Битумът се нанася върху суха, обезпрашена >и добре 

почистена бетонова Обратната засипка зад стената ще се изпълни 

частично с ръчно подреден камък и чакълест материал. Чакълестият 

материал ще се положи на пластове, уплътнявани с виброплоча или 

подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 2000 

кг/мЗ и постигане на ъгъл на вътрешно триене ср = 35° (по БДС 

10188). Максималният размер на камъните в пласта няма да 

надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с 3-4 

% наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към 

барбакани Ф 100, подредени в един или два реда по височина. 
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o Товаро- разтоварни работи: Товаро-разтоварните работи и 

временното приобектно складиране и съхранение на материали и 

изделия да се извършват в съответствие със здравословни и безопасни 

условия на труд при товаро-разтоварни работи по начини, 

изключващи самоволното им изместване, преобръщане и падане. 

Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, 

чийто размер, състав или други свойства могат да предизвикат 

увреждания на здравето на работещите, се разработват в 

инструкция по безопасност и здраве. 

o Работа с машини. 

o Работа с електрически ток. 

o Работа с електрически машини. 

 Организация и подход на изпълнение:  

o Описание на организация на строителната площадка 

Подготвителните работи се извършват в определения в срок преди 

започване на основните работи.Организацията на дейностите за 

Временното строителство са посочени в т. „Подготовка на 

строителната площадката и подготвителни дейности и 

организационни работи“ от настоящата Обяснителна записка.В 

това Техническо предложение схематично са указани 

местоположенията на офисите и базите, като точните 

местоположения ще бъдат уточнени допълнително с 

Възложителя.определяне на  отговорник временно строителство с 

определени функции. Организацията на строителството се извършва 

съобразно РПОИС, на база предложената методология и технология, 

при спазване на действащата нормативна уредба. Площадката се 

разделя на работни зони като етапи от работния проект, който ще е 

обект на съгласуване от страна на Възложителя. Строителните 

работи няма да бъдат извършвани в метеорологични условия, които 

могат да окажат неблагоприятно влияние върху Строителните 

работи, освен в случаите, когато са осигурени съответните 

предпазни мерки. Всички работи ще бъдат осъществявани в сухи 

метеорологични условия, при подходящи температури. За организация 

на автомобилното движение по време на строителството ще бъде 

изготвен и съгласуван Проект за временна организация на 

движението (ВОД) през прелезите, пътищата и улиците съгласно 

Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация на 

движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата 

и улиците.  

o Временна организация на движението включва:  Временни 

съоръжения; Временни пътни връзки; Сигнализация с пътни знаци; 

участникът е предложил в схема строителен и организационен план 

на временната строителна/ работната площадка. 

o В таблица участникът е предвидил организация на ръководството на 

обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната 

среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд 

организация на ръководството на обекта. 

 Организационна структура: 

o Участникът представя в схема, която включва комуникационите 

връзки вътре в екипа, които ще изпълнява предмета на поръчката, 

строго определена йерархичност, дефиниране на всяко едно звено. 

o Описание на отговорностите на членовете на екипа и механизъм за 

реализацията им: участникът е предложил екип който ще изпълни 
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предмета на поръчката и разпределението на отговорностите и 

задачите между тях: технически ръководител, бригадир, 

ръководител на отдел механизацията и транспорт, отговорници по 

контрол на качеството, отговорници по безопасност и охрана на 

труда и отговорници по опазване на околната среда. 

o Механизъм на реализиране на отговорностите на членовете на екипа: 

в табличен вид участникът е предложил разпределението на задачите 

на експертния и изпълнителски състав за всеки отделен вид СМР, 

таблицата включва още наименование на вида изпълнявано СМР, обем 

на СМР, продължителност, експерти отговорни за контрола на СМР, 

задължения на експертите, изпълнителски състав, задължение на 

изпълнителския състав.  

 Мерки по управление на качеството: 

o Внедрени следните видове системи, за които имаме и издадени 

сертификати: 

- ISO 9001:2015 - за внедрена система за управление на 

качеството : удостоверяващи възможността на участника да 

упражнява вътрешно фирмен контрол за качеството на 

извършваните дейности в строителството. 

- OHSAS 18001:2007 - за внедрена система за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството : 

удостоверяващи възможността на участника да упражнява 

здравословни и безопасни условия на труд. 

- ISO 14001:2015 - за внедрена система за опазване на околната 

среда : удостоверяващи възможността на участника да 

упражнява вътрешно фирмен контрол за опазване на околната 

среда. 

o Основни мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството 

при изпълнение на обекта: Създаването на организацията за 

дейността по контрола на качеството съдържа елементи за 

отговорност и отчетност, компетентност и обучение, документация 

и комуникация. Спазване на действащата нормативна уредба. 

Описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите 

материали, използваното техническо оборудване и използваните 

технически лица при изпълнението н а обекта, Материалите, 

използвани от нас ще отговарят на техническите изисквания към 

строителните продукти, съгласно действащото законодателство и 

всички нормативни уредби, посочени от страна на Възложителя. 

Всички закупени и доставени на обекта материали ще се 

придружават от сертификати, удостоверяващи съответствието им 

със съответните спецификации и стандарти. Използваното 

техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще 

отговаря на всички изисквания, съгласно действащото 

законодателство в страната ни. Декларираме, че ако бъдем избрани 

за изпълнител на обекта, участникът ще подсигури на обекта 

Техническото оборудване, необходимо за изпълнение на обекта и 

посочено от страна на Възложителя и съобразно всички негови 

изисквания. Техническите лица, които ще използваме при 

изпълнението на обекта, притежават необходимата квалификация и 

опит 

o Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството: 

- Описание на мерките за контрол на качеството на материали: 
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 Всички материали ще бъдат своевременно доставени на 

обекта. 

 Ще се доставят мостри на материалите, които ще се 

влагат при строителството. Те ще притежават 

съответните документи - сертификати, декларации за 

експлоатационни показатели и/или декларации за 

характеристиките на строителния продукт и други, 

удостоверяващи качеството и произходът им, както и 

описание на техническите им характеристики. 

Представител на Възложителя ще бъде запознаван с 

цялата информация, относно предвидените за употреба 

материали, преди тяхното полагане на обекта. 

Документите, удостоверяващи качеството на 

материалите ще бъдат надлежно съхранявани и с 

осигурен достъп до тях. 

 Всички новополучени в склада продукти, строителни 

материали и резервни части, се описват в "Дневник за 

входящ контрол". Представителят на Възложителя се 

уведомява за пристигналия материал и за 

необходимостта от провеждане на входящ контрол. 

Получената продукция се приема, по отношение на вид, 

количество, липса на външни видими дефекти и 

наличието на сертификат или декларации за 

експлоатационни показатели и/или декларации за 

характеристиките на строителния продукт, като за 

всичко това се съставя протокол. Отговорникът по 

качеството извършва всички предвидени в 

стандартизационните контрол за съответствие на 

съпроводителния документ за качество с изискванията 

на нормативните актове или договора с доставчика. 

визуален контрол за съответствие на външния вид и 

опаковането; проверка за наличието и съответствие на 

маркировка. 

- Описание на експертите и взаимовръзката между тях при 

осигуряване контрола на качеството на материалите: 

 Доставката на материалите ще се организира от 

ръководителя на обекта след получаване на заявките от 

техническите ръководители. 

 При получаването на материала техническият 

ръководител извършва визуален оглед и при 

констатирано несъответствие уведомява ръководителя 

на обекта, който от своя страна съвместно с 

отговорника по качеството извършват оглед на 

доставката и преглеждат придружаващите 

документи. При потвърждаване на несъответствието 

на материала се пристъпва към извършване на 

коригиращи действия, спазвайки разписаните процедури 

в Наръчника по качество, а именно направа на 

рекламация пред Доставчика и отстраняване на 

несъответстващия материал. 

- По време на изпълнението на строителството няма да бъде 

допуснато влагането на материали е влошени качествени 

характеристики и без необходимите документи за качество. 
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- Контрол върху транспортирането и съхранението на 

материалите: 

 Контрол на качеството при изпълнение на СМР. 

 Контрол при съхранение на документацията. 

- Други организационни мерки за повишаване на качеството на 

изпълнение на обекта. 

o Ресурсна обезпеченост Техническите лица, които ще използваме при 

изпълнение на обекта, притежават необходимата квалификация и 

опит. 

o Изпълнителният персонал за бързото и качествено изпълнение на 

обекта е от квалифицирани кадри, изпълнявали обекти от същото 

естество. 

o Комуникационна свързаност с Възложителя. 

o Взаимодействие между транспортните средства, складови бази и 

механизация. 

o Проследяване на ефективността и отчитането на резултатите:  

- Описание на организацията на необходимата техника за 

изпълнението на СМР в табличен вид участникът е педложил 

разпределение на необходимата механизация за изпълнението 

на всеки отделе вид СМР , в това число обем , 

продължителност , поризодителност на механзиацията която 

ше се ипозлва за всеки отделен вид СМР, необходима 

механизацията- брой и вид.  

- Описание на организацията за доставка и използване на 

материалите необходими за изпълнението на СМР, отново в 

таблица участникът представя разпредлението на 

необходмите материали за изпълнеието на всеки отделен вид 

СМР, в това число обем , п-родължителност, необходими 

матраили. 

o Мерки за опазване на околоната среда, в това чило е предложил 

допълнителни мерки за опазване на околната среда, ,мерки за 

намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, земя 

,почви, геоложка среда и ландшафт,растителен и животински свят, 

културно наследство, отпадъци, шум, здравен риск. Участникът е 

предвидил и превантивни, спомагателни и допълнителни мерки за 

опазване на околоната среда.  

o Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: 

изисквания при работа с машини на обекта; изисквания за 

противопожарна охрана на обекта, изисквания към строителната 

площадка, допълнителни мерки по ЗБУТ предлагани от участника, - 

тук за класифицирани опасностите, инструкция за безопасна работа. 

Подпорна стена № 3 към ул. проф. Асен Василев, гр. Смолян: 

 Общи положения. 

 Описание на обекта: 

 Описание на обекта съгласно техническите спецификации: Подпорна стена № 3 е с 

дължина 40 м. Височината на стената от цокълната фуга е от 1.42 м. до 4 м. 

Стената е проектирана на тринадесет ламели с различни дължини, отделени с 

вертикални деформационни фуги с ширина 3 см., които следва да се изпълнят от 

XPS (екструдиран пенополистирол). За да се елиминира хидродинамичния натиск, е 

предвидено да се поставят барбакани Ф 100 в един или два реда по височина. За 

оформяне на необходимо да се използват ръчно подреден камък и материал да се 

положи на пластове, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до 

достигане на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл на вътрешно триене 
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ф = 35°. Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от 

неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон към подпорната стена, за 

да отвеждат водата към барбаканите. Фундирането на стените е предвидено да 

се изпълни върху здрава основа. За обезопасяване на движението е предвидено да се 

изпълни стоманен парапет.За изграждане на стената да се използват бетон с клас 

С20/25 (В25) и подложен бетон С 6/8 (В7,5) съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана 

AI и АШ. След декофриране на стените е необходимо всички бетонови повърхности, 

които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася 

върху суха и добре почистена бетонова основа.  

 Технология и организация изпълнението на строителството и описание на 

отделните етапи на изпълнение на обекта: 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на обекта: 

o Организационни работи; Подробно запознаване с конкретните 

условия на всяка от строителните площадки; Осъществяване на 

срещи с Възложителя и Представителя на фирмата осъществяваща 

независим надзор, за уточнение на изискванията по изпълнение на 

обекта; Уточняване на подземната инфраструктура; Обезопасяване 

на строителната площадка; Временна организация на строителния 

обект; Монтиране на фургони за строителните работници и 

техническия ръководител; Монтиране на химически санитарни възли; 

Определяне на местата и котите за извършване на строително – 

монтажните; Мобилизация на ресурсите - работници и механизация; 

Уточняване на окончателните условия за доставка на необходимите 

материали. 

o Същинско строителство: Изпълнение на земно-изкопни работи 

Натоварване и извозване на земни маси Демонтаж и монтаж на 

стоманобетонов стълб Прехвърляне на ел. проводници. Изпълнение на 

кофражни, армировъчни и бетонови работи Направа на 

хидроизолация с горещ битум Ръчно нареждане на камък Направа на 

обратен насип. 

o Подготовка и предаване на завършените работи и почистване на 

обекта; Подготовка на строителните книжа съвместно с 

Представителя на независимия строителен надзор. Предаване на 

готовия обект на Възложителя Обезопасяването на строителната 

площадка е съобразена с времената организация на строителството: 

Ще бъдат монтирани знаци за движение; Ще бъдат указани местата 

за движение на пешеходци и автомобили. 

 Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

o Изкоп за откриване на основите на пътни с-я в т.з.п с багер на 

транспорт. 

o Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви. 

o Доставка и полагане бетон в7.5 подложен. 

o Направа и разваляне кофраж за стени с прави повърхнини. 

o Кофраж за стоманобетонова шапка на подп. стена. 

o Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност бдо 12мм от А1 

и А2. 

o Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 14до50мм от А3. 

o Доставка и полагане бетон В25 за армирани стени, бетонпомпа. 

o Доставка и полагане бетон в25 за шапка.  

o Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови повърхности. 

o Направа на ръчно нареден камък зад стената. 

o Направа на екран 15 см.трамбована глина. 

o Направа на дилатационна фуга 3 см. екструдиран пенополистирол. 
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o Обратен насип от скална маса ъгъл на вътр. триене 35°, g= 2KN/M3 

(от нал. материал).  

o Направа барбакани Ф100. 

o Доставка скален материал за обратна засипка от депо.  

o Превоз на изкопана почва със самосвал до 5 км. от обекта на депо. 

o Натоварване и превоз скални почви на депо до 5 км трансп. 

разстояние. 

o Направа и монтаж стоманен парапет /вкл. боядисване/. 

o Демонтаж на стоманобетонови стълбове. 

o Доставка и монтаж на стоманобетонов ел. стълб. 

o Прехвърляне на ел. проводници. 

Участникът е представил в таблица технологичната последователност на 

всички предвиждани СМР за изпълнение и тяхната продължителност, 

взаимосвързаност и обем. 

 Предвиждани технологии за изпълнение  съобразно технологичните 

изисквания към изпълнение на отеделните СМР: подготовка на 

строителната площадката и подготвителни дейности и организационни 

работи: 

o Земни работи: Изкопни работи. 

o Кофражни работи. 

o Армировъчни работи. 

o Бетонови работи. 

o Обратен насип зад стена. 

o Електрическа инсталация. 

o Метални конструкции. 

o Монтаж на стоманените конструкции. 

o Товаро-разтоварни работи. 

o Работа с машини. 

o Работа с електирически ток. 

o Работа с електрчески машини. 

 Ораганизция и подход на изпълнение: 

o Общи положения:  

- Изпълнението на посочените СМР изискват специфична 

организация на изпълнение, а от там и на правилата по ЗБУТ. 

Предвидената организационна схема Ще се спазва стриктно, 

след предварителното одобрение от страна на възложителя и 

всички оторизирани контролни органи на обекта. 

- СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията по РУП 

и тези изложени в настоящите тръжни условия, съобразно 

конкретните технически изисквания, проектна документация и 

количествено - стойностна сметка към офертата. 

- Всички изброени строително-монтажни работи са разнородни 

по естество. Срока за изпълнение на обекта и видовете 

строително-монтажни работи, планувани за изпълнение и 

междинни разплащания ни задължават да подготвим такива 

организация и разпределение на техническите и човешките 

ресурси във времето, че да се вместим и в предвидените 

срокове за изпълнение, и с необходимото качество. 

o Описание на организация на строителната площадка: 

- Временна организация на движението - Временни съоръжения; 

Временни пътни връзки; Сигнализация с пътни знаци. 

- Участникът е предложил в схема строителен и организационен 

план на работната площадка 
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- Участникът е предложил в таблица организация на 

ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване иа околната среда и осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд органнизация на 

ръководството на обекта. Предложил е също и подробна 

организационна схема. 

o Описание на отговорностите на членовете на екипа и механизъм за 

реализацията им: участниът е предложил екип който ще изпълни 

предмаета на порчъката и разпределението на отооврниоститие и 

задачите между тях: технически ръководител, бригадир, ръковдител 

на отдел механизцията и транспорт, отоговрници по контрол на 

качеството, отоговрници по безопасност и охрана на труда и 

отоговрници по опазване на околоната среда. Механизъм на 

реализиране на отговорностите на членовете на екипа: в табличен 

вид участникът е предложил разпределенеито на задачите на 

експертния и изпълнителски състав за всеки отделен вид СМР, 

таблицата включва още наименование на вида изпълявано СМР, обем 

на СМР, продължителност , експерти отоговорни за конторла на 

СМР, задължения на експертите , изпълнителски състав, задължение 

на изпълнителския състав.  

 Мерки по управление на качеството: 

o Разработени и внедрени системи: 

- ISO 9001:2015 - за внедрена система за управление на 

качеството: удостоверяващи възможността на участника да 

упражнява вътрешно фирмен контрол за качеството на 

извършваните дейности в строителството. 

- OHSAS 18001:2007 - за внедрена система за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството : 

удостоверяващи възможността на участника да упражнява 

здравословни и безопасни условия на труд. 

- ISO 14001:2015 - за внедрена система за опазване на околната 

среда : удостоверяващи възможността на участника да 

упражнява вътрешно фирмен контрол за опазване на околната 

среда. 

o Основни мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството 

при изпълнение на обекта: Създаването на организацията за 

дейността по контрола на качеството съдържа елементи за 

отговорност и отчетност, компетентност и обучение, документация 

и комуникация. Спазване на десйстващата нормативна уредба. 

Описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите 

материали, използваното техническо оборудване и използваните 

технически лица при изпълнението н а обекта, Материалите, 

използвани от нас ще отговарят на техническите изисквания към 

строителните продукти, съгласно действащото законодателство и 

всички нормативни уредби, посочени от страна на Възложителя. 

Всички закупени и доставени на обекта материали ще се 

придружават от сертификати, удостоверяващи съответствието им 

със съответните спецификации и стандарти. Използваното 

техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще 

отговаря на всички изисквания, съгласно действащото 

законодателство в страната ни. Декларираме, че ако бъдем избрани 

за изпълнител на обекта, участникът ще подсигури на обекта 

Техническото оборудване, необходимо за изпълнение на обекта и 
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посочено от страна на Възложителя и съобразно всички негови 

изисквания. Техническите лица, които ще използваме при 

изпълнението на обекта, притежават необходимата квалификация и 

опит. 

o Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството: 

- Описание на мерките за контрол на качеството на материали:  

- Всички материали ще бъдат своевременно доставени на 

обекта.  

- Ще се доставят мостри на материалите, които ще се влагат 

при строителството. Те ще притежават съответните 

документи - сертификати, декларации за експлоатационни 

показатели и/или декларации за характеристиките на 

строителния продукт и други, удостоверяващи качеството и 

произходът им, както и описание на техническите им 

характеристики. Представител на Възложителя ще бъде 

запознаван с цялата информация, относно предвидените за 

употреба материали, преди тяхното полагане на обекта. 

Документите, удостоверяващи качеството на материалите 

ще бъдат надлежно съхранявани и с осигурен достъп до тях.  

- Всички новополучени в склада продукти, строителни 

материали и резервни части, се описват в "Дневник за входящ 

контрол". Представителят на Възложителя се уведомява за 

пристигналия материал и за необходимостта от провеждане 

на входящ контрол. Получената продукция се приема, по 

отношение на вид, количество, липса на външни видими 

дефекти и наличието на сертификат или декларации за 

експлоатационни показатели и/или декларации за 

характеристиките на строителния продукт, като за всичко 

това се съставя протокол. Отговорникът по качеството 

извършва всички предвидени в стандартизационните контрол 

за съответствие на съпроводителния документ за качество с 

изискванията на нормативните актове или договора с 

доставчика. визуален контрол за съответствие на външния вид 

и опаковането; проверка за наличието и съответствие на 

маркировка. 

- Описание на експертите и взаимовръзката между тях при 

осигуряване контрола на качеството на материалите:  

 Доставката на материалите ще се организира от 

ръководителя на обекта след получаване на заявките от 

техническите ръководители.  

 При получаването на материала техническият 

ръководител извършва визуален оглед и при 

констатирано несъответствие уведомява ръководителя 

на обекта, който от своя страна съвместно с 

отговорника по качеството извършват оглед на 

доставката и преглеждат придружаващите 

документи. При потвърждаване на несъответствието 

на материала се пристъпва към извършване на 

коригиращи действия, спазвайки разписаните процедури 

в Наръчника по качество, а именно направа на 

рекламация пред Доставчика и отстраняване на 

несъответстващия материал. 
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- По време на изпълнението на строителството няма да бъде 

допуснато влагането на материали е влошени качествени 

характеристики и без необходимите документи за качество. 

- Контрол върху транспортирането и съхранението на 

материалите: 

 Контрол на качеството при изпълнение на СМР. 

 Контрол при съхранение на документацията. 

- Други организационни мерки за повишаване на качеството на 

изпълнение на обекта. 

o Ресурсна обезпеченост Техническите лица, които ще използваме при 

изпълнение на обекта, притежават необходимата квалификация и 

опит. 

o Изпълнителният персонал за бързото и качествено изпълнение на 

обекта е от квалифицирани кадри, изпълнявали обекти от същото 

естество. 

o Комуникационна свързаност с Възложителя 

o Взаимодействие между транспортните средства, складови бази и 

механизация. 

o Проследяване на ефективността и отчитането на резултатите: 

- Описание на организацията на необходимата техника за 

изпълнението на СМР в табличен вид участникът е педложил 

разпределение на необходимата механизация за изпълнението 

на всеки отделе вид СМР , в това число обем , 

продължителност , поризодителност на механзиацията която 

ше се ипозлва за всеки отделен вид СМР, необходима 

механизацията- брой и вид.  

- Описание на организацията за доставка и използване на 

материалите необходими за изпълнението на СМР, отново в 

таблица участникът представя разпределението на 

необходимите материали за изпълнението на всеки отделен вид 

СМР, в това число обем , продължителност, необходими 

материали. 

 Мерки за опазване на околната среда , в това число е предложил 

допълнителни мерки за опазване на околната среда, ,мерки за намаляване 

замърсяването на атмосферния въздух, водите, земя ,почви, геоложка среда 

и ландшафт,растителен и животински свят, културно наследство, 

отпадъци, шум, здравен риск. Участникът е предвидил и превантивни, 

спомагателни и допълнителни мерки за опазване на околната среда.  

 Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: 

изисквания при работа с машини на обекта ; изисквания за противопожарна 

охрана на обекта, изисквания към строителната площадка, допълнителни 

мерки по ЗБУТ предлагани от участника, - тук за класифицирани 

опасностите, инструкция за безопасна работа. 

 Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, в това число поотделно линеен 

график за подпорна стена № 2 и № 3. 

 Диаграми на работната ръка в това число поотделно линеен график за подпорна стена № 

2 и № 3. 

 Диаграма на механизацията в това число поотделно линеен график за подпорна стена № 2 

и № 3. 

Стратегия за управление на риска. 

 Общи положения – основни понятия и дефиниции: 

 Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. 

Необходимо е да има ангажимент и от Възложителя на инвестиционния 
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строителен проект, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на 

рисковете на проекта 

 Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното 

управление на инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта 

се проявява както в заплахата за реализацията на проекта, така и във 

възможностите за нейното подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като 

съществуват рискове, които са били идентифицирани и анализирани и в предишни 

проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия за управление 

на риска. 

 Организацията на дейностите се осъществява на база въведени и прилагани 

определен брой принципи за ефикасно управлението на риска, при разработване, 

внедряване и непрекъснато подобряване на организационната рамка. Процесът на 

управление на риска е успешно интегриран в процесите на управление на 

Изпълнителя, в неговата стратегия и планиране, управление, създаване на отчети, 

както и в политиките, ценностите и културата на организацията. 

 Главна цел на прилагане на систематичен подход за управление на рисковете е да се 

отговори на потребностите на широк кръг от заинтересовани страни по 

конкретния договор, включително собствен персонал, възложители, ползватели, 

клиенти и доставчици. 

 Участникът е предложил неизчерпателен списък на ползите от прилагането на 

систематичен подход за управление на рисковете. 

 Управлението на риска като процес включва: 

 Идентифициране на рисковете - Това е продължителен процес, в който се 

откриват потенциалните заплахи, застрашаващи изпълнението на договора. 

В работната група участват техническият ръководител, екипа по 

разработка. На тази стъпка се обмислят възможностите за възникване на 

проблеми свързани с изпълнението на договора във всеки етапите на 

изпълнението му. Това може да стане по време на регулярни работни срещи 

на техническия ръководител на обекта с екипа на проекта и с ключовите 

заинтересовани страни. Срещите могат да помогнат не само за 

откриването на рискове, но и за изготвяне на стратегии за избягването им. 

В резултат на този процес се създава списък на възможните рискове. За да 

бъдат идентифицирани очакваните и предвидимите рискове, се прилагат 

различни методи: анализ на документи, списък с очаквани и предвидими 

рискове, създаден на база на предишен опит. 

 Анализ на риска - След като възможните рискове бъдат идентифицирани е 

необходимо да се извърши анализ на всеки от тях. Оценяват се 

вероятността за сбъдване и въздействието. 

 Планиране на действия за преодоляване на риска - Следващата стъпка в 

управлението на риска е планирането. Това е процеса на документиране на 

мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от 

идентифицираните ключовите рискове. Използват се 3 стратегии за 

управление: 

 Избягване на риска - стратегия, при която се намалява вероятността 

от сбъдване на риска. 

 Минимизиране на ефекта при сбъдване на риска - стратегия, при 

която се намаляват последствията от сбъдването на риска. 

 Планове за извънредни действия - стратегия, при която 

организацията приема риска и е готова да се справи с него, ако той се 

сбъдне. 

В резултат от планирането на риска се създава План за смекчаване, 

наблюдение и управление на рисковете. Той може да бъде отделен документ 
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или набор от информационни карти за всеки отделен риск, които да се 

съхраняват и управляват в база от данни. 

 Следене и контролиране на риска - Това е последната дейност от 

управлението на рисковете. Този процес има няколко основни задачи: 

 Да потвърди случването на даден риск. 

 Да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с 

рисковете се изпълняват. 

 Да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните 

проблеми. 

 Да документира информация, която да се използва при следващ анализ 

на риска. 

 Оценка на риска: по отношение на взаимно свързани компоненти – 

„вероятност за настъпване на риска“ и „степен на въздействие на риска“, 

като взаимовръзката им е представена във фигури. 

 Идентифицирани от възложителя рискове:  

 Времеви рискове: 

 Закъснение началото на започване на работите; Допускания и предпоставки, 

които биха оказали влияние за настъпване на този риск; Аспекти на 

проявление и сфери на влияние; Анализ и Оценка на риска, Степен на 

въздействие върху изпълнението при възникването на риска; Мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване на риска и въздействие върху изпълнението на 

договора при възникването на риска. 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите: 

Допускания и предпоставки, които биха оказали влияние за настъпване на 

този риск;  Аспекти на проявление и сфери на влияние; Анализ и Оценка на 

риска, Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на 

риска; Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие върху 

изпълнението на договора при възникването на риска. 

 Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обектите: Допускания и предпоставки, които биха оказали влияние за 

настъпване на този риск; Аспекти на проявление и сфери на влияние; Оценка 

на риска; Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за 

преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие върху 

изпълнението на договора при възникването на риска. 

 Рискове, свързани с качеството на изпълнение: 

 Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя: 

Допускания и предпоставки, които биха оказали влияние за настъпване на 

този риск; Аспекти на проявление и сфери на влияние; Оценка на риска; 

Мерки за предотвратяване на настъпването; Мерки за преодоляване на 

евентуалното настъпване. 

 Неспазване на технологията за изпълнение на отделните видове строителни 

работи: Допускания и предпоставки, които биха оказали влияние за 

настъпване на този риск; Аспекти на проявление и сфери на влияние; Оценка 

на риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и 

въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; 

Мерки за преодоляване на евентуалното настъпване;  

 Мерки за мониторинг на рисковете и контрол върху изпълнението на 

предложениете мерки - прилагане на насоките: 

 При изпълнението на дейностите по управление на риска ръководителите на 

организациите и служителите на ръководни длъжности могат да се 
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нуждаят от допълнителна специализирана помощ. За целта те могат да 

бъдат подпомагани от отделен служител или от работна група. Тези 

служители имат единствено консултативни и координиращи функции, 

тяхната дейност е насочена към подобряване ефективността и 

ефикасността на управлението на рисковете, без да носят управленската 

отговорност за взетите в хода на този процес решения. Изборът на 

конкретен подход е от компетентността на съответния ръководител с 

посочване на факторите, от които зависи. 

 Мерки за мониторинг на всеки риск по време на изпълнение на договора 

(касаят се за всички видове рискове поотделно и/или заедно в тяхната 

съвкупност). 

 Мерки/дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки за 

управление на всеки риск (касаят се за всички видове рискове поотделно и/или заедно 

в тяхната съвкупност) - включват в това число:  Прегледи, Проверки, Последващи 

прегледите и проверките анализи с оценка на ефективността от предприетите 

дейностите по управление на рисковете, Ежедневен оперативен контрол от 

техническия ръководител - ( той е централизирано звено, което прави 

анализира, обобщава и контролира информацията като по този начин се постига 

стегната и прозрачна организация на информацията/проекта), Ежедневно 

съгласуване с техническия ръководител, изпълнителския персонал и останалите 

участници в стр. процес на дневните задачи, необходими за започване на 

строителството в т.ч. по комуникационната стратегия и предприетите мерки за 

управление на риска, Изискване и анализ на обратна връзка пряко от 

участниците/компетентните органи имащи отношение към потенциалното или 

възникнало рисково събитие, о Прилагане на вътрешнофирмените процедури по 

системата за управление на качеството, о Ежедневно съгласуване на дневните 

задачи, необходими за започване на строителството в т.ч. по комуникационната 

стратегия, график на доставките, чек-листи и график на изпълнение, Провеждане 

на седмично отчетно заседание фирмените ключови експерти, останалите 

участници в процеса и служители на компетентните органи, Изискване на обратна 

връзка пряко от участниците/компетентните органи, Създаване на електронно 

досие на обекта, в което незабавно ще се включва наличната 

информация/кореспонденция. До това досие ще имат достъп упълномощени лица 

както от работната площадка, така и от централния офис на дружеството, 

Пряка проверка за степента на информираност на заинтересованите страни, 

Проследяване на отчети за наличните материали в складовата база, Контрол, 

навременно информиране, Изпращане на допълнителна работна ръйа, Работа при 

удължено работно време и т.н. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение, включващо подход и 

програма за изпълнение на поръчката с приложенията към тях,  не е съобразена с  определени 

от възложителя изисквания.  

Подход и програма за изпълнение на поръчката: 

Подпорна стена №2:  

Участникът предлага организацията по изпълнение на строителството да се раздели на 

три основни етапа – организационни работи, същинско строителство, подготовка и предаване 

на завършените работи. Участникът представя технологичната последователност на изпълнение 

на отделните видове строително-монтажни дейности в табличен вид. Участникът описва 

човешкия ресурс необходим за изпълнението на всеки отделен вид строително-монтажна 

дейност в табличен вид. Представено е разпределението на задачите и отговорностите на 

ръководния персонал – технически ръководител, бригадир, ръководител отдел механизация и 
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транспорт, отговорници по контрол на качеството,отговорниците по безопасността и охрана на 

труда, отговорниците по опазване на околната среда, координатор по безопасност и здраве. 

Участникът предлага комуникацията с Възложителя да се осъществим посредством периодични 

срещи, с които да се следи навременното изпълнението на графика. Представено е описание на 

необходимата механизация за всеки вид строителна дейност. За всеки вид строително-монтажна 

дейност е представено описание на предвидените за влагане строителни материали.  

При анализ на приложения линеен график комисията счита, че същият не отразява 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи и технологичната 

последователност на изпълнение на отделните дейности, което е предпоставка за некачествено 

изпълнение на строителството, а именно: 

Участникът предлага позиция № 4 от КС „Направа и разваляне на кофраж за стени с 

прави повърхнини“ да се изпълнява от 5-ти до 25-ти ден; позиция № 6 от КС „Изработка и 

монтаж на армировка – об. и ср. сложност 6 до 12мм от А1 и А2“ и  позиция № 7 от КС  

„Изработка и монтаж на армировка – об. и ср. сложност 14 до 50мм от А3“ да се изпълняват от 

6-ти до 22-ри ден, през ден; позиция № 8 от КС „Доставка и полагане на бетон  В25 за армирани 

стени“ да се полага от 7-ми ден до 23-ти ден, през ден; позиция № 9 от КС „Доставка и полагане 

на бетон  В25 за шапка“ да се полага от 9-ти ден до 25-ти ден, през ден. От така описаната 

последователност на изпълнение на строителните дейности е видно, че участникът предлага 

изпълнението на всяка отделна ламела, от общо деветте, да се изпълни по следния начин: 

полагане на подложен бетон на 4-ти ден, направа на кофраж на 5-ти, монтаж на армировка на 6-

ти, полагане на бетон В25 за фундаменти и тяло на стената на 7-ми, кофраж за шапки на 8-ми 

ден и полагане на бетон В25 за шапки на 9-ти ден. Предвижданата технология на изпълнение не 

е технологично съобразена с необходимото технологично време за набиране на минимална 

якост на бетона, за обработка на фугата между фундамента и тялото на стената, както и между 

тялото на стената и бетоновата шапка. Полагането на бетон във фундамента и тялото на стената 

не може да се изпълни в един ден, тъй като бетонът не може да набере минималната 

декофражна якост. Преди изпълнение на бетоновата шапка е необходимо да се декофрира 

тялото на стената, след като бетонът набере минималната декофражна якост.  

Участникът предвижда позиция № 13 от КС „Направа на дилатационна фуга 3см, 

екструдиран пенополистирол“ да се изпълни от 6-ти до 22-ри ден, през ден, заедно с монтажа на 

армировката и преди полагане на бетона. Предполага се, че екструдираният пенополистирол е 

оставащ кофраж, т.е. е положен заедно с армировката в кофражната форма на всяка ламела, 

след което се бетонира. В противоречие с направеното предвиждане съгласно линейния график 

в анализите към Ценовото предложение участникът предлага строителната дейност за позиция 

№ 13 от КС „Направа на дилатационна фуга 3см, екструдиран пенополистирол“ да се изпълни 

освен с XPS 3см, също така и с бичмета иглолистни, дъски иглолистни, греди иглолистни и  

пирони строителни, чието приложение не е технически и икономически оправдано. 

Съгласно техническите спецификации изпълнението на подпорната стена обхваща 9 

ламели, което предполага наличието на 8 фуги, докато графичните предвиждания в линейния 

график на участника съдържат индикация за изпълнение на 9 фуги. 

Представената диаграма на механизацията не е в съответствие с предложения линеен 

график. Например: На 3-ти ден от диаграмата на механизацията участникът показва, че ще 

използва 1 брой булдозер, а на графика в този ден са показани 3 броя булдозери за три различни 

строително-монтажни дейности – изкоп за откриване на основи, изкоп за основи, натоварване и 

превоз на скални почви.  

Подпорна стена № 3:  

Участникът предлага организацията по изпълнение на строителството да се раздели на 

три основни етапа – организационни работи, същинско строителство, подготовка и предаване 

на завършените работи. Участникът представя технологичната последователност на изпълнение 

на отделните видове строително-монтажни дейности в табличен вид. Участникът описва 

човешкия ресурс, необходим за изпълнението на всеки отделен вид строително-монтажна 

дейност в табличен вид. Представено е разпределението на задачите и отговорностите на 

ръководния персонал – технически ръководител, бригадир, ръководител отдел механизация и 
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транспорт, отговорници по контрол на качеството,отговорниците по безопасността и охрана на 

труда, отговорниците по опазване на околната среда, координатор по безопасност и здраве. 

Участникът предлага комуникацията с възложителя да се осъществим посредством периодични 

срещи, с които да се следи навременното изпълнението на графика. Представено е описание на 

необходимата механизация за всеки вид строителна дейност. За всеки вид строително-монтажна 

дейност е представено описание на предвидените за влагане строителни материали.   

Предложеният линеен график не отразява технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи и технологичната последователност на изпълнение на отделните 

дейности, което е предпоставка за некачествено изпълнение на строителството, а именно: 

Участникът предлага позиция № 4 от КС „Направа и разваляне на кофраж за стени с 

прави повърхнини“ да се изпълнява от 4-ти до 32-ри ден; позиция № 6 от КС „Изработка и 

монтаж на армировка – об. и ср. сложност 6 до 12мм от А1 и А2“ и  позиция № 7 от КС 

„Изработка и монтаж на армировка – об. и ср. сложност 14 до 50мм от А3“ да се изпълняват от 

5-ти до 29-ти ден, през ден; позиция № 8 от КС „Доставка и полагане на бетон  В25 за армирани 

стени“ да се полага от 6-ти ден до 30-ти ден, през ден; позиция № 9 от КС „Доставка и полагане 

на бетон  В25 за шапка“ да се полага от 8-ми ден до 32-ри ден, през ден. От така описаната 

последователност на изпълнение на строителните дейности е видно, че участникът предлага 

изпълнението на всяка отделна ламела, от общо тринадесетте, да се изпълни по следния начин: 

полагане на подложен бетон на 3-ти ден, направа на кофраж на 4-ти, монтаж на армировка на 5-

ти, полагане на бетон В25 за фундаменти и тяло на стената на 6-ми, кофраж за шапки на 7-ми 

ден и полагане на бетон В25 за шапки на 8-ми ден. Предвижданата технология на изпълнение 

не е технологично съобразена с необходимото технологично време за набиране на минимална 

якост на бетона, за обработка на фугата между фундамента и тялото на стената, както и между 

тялото на стената и бетоновата шапка. Полагането на бетон във фундамента и тялото на 

стената, не може да се изпълни в един ден, тъй като бетонът не може да набере минималната 

декофражна якост. Преди изпълнение на бетоновата шапка е необходимо да се декофрира 

тялото на стената, след като бетонът набере минималната декофражна якост.  

Участникът предвижда позиция № 13 от КС „Направа на дилатационна фуга 3см, 

екструдиран пенополистирол“ да се изпълни от 7-ми до 29-ти ден, през ден, заедно с монтажа 

на армировката и преди полагане на бетона. Предполага се, че екструдираният пенополистирол 

е оставащ кофраж, т.е. е положен заедно с армировката в кофражната форма на всяка ламела, 

след което се бетонира. В противоречие с направеното предвиждане съгласно линейния график 

в анализите към Ценовото предложение участникът предлага строителната дейност за позиция 

№ 13 от КС „Направа на дилатационна фуга 3см, екструдиран пенополистирол“, да се изпълни 

освен с XPS 3см, също така и с бичмета иглолистни, дъски иглолистни, греди иглолистни и  

пирони строителни, чието приложение не е технически и икономически оправдано. 

Участникът предвижда позиция № 10 от КС „Хидроизолация с горещ битум два пласта 

по бетонови повърхности“ да се изпълни от 8-ми до 33-ти ден. Полагането на бетона е 

предвидено да започне на 6-ти ден. За да се обмаже с битум бетоновата основата трябва да бъде 

почистена, суха и обезпрешена съгласно изискванията в Техническата спецификация на 

Възложителя, т.е. след полагане на бетона в кофражната форма, той трябва да набере 

минималната необходима декофражна якост, след което да се декофрира, да изсъхне, почисти и 

обезпраши и да се обмаже с битум. За така предвидения интервал от време технологично не е 

възможно да се изпълни правилно дадената строителна дейност. 

Участникът предвижда позиция № 9 от КС „Доставка и полагане на бетон  В25 за шапка“ 

да се полага от 8-ми ден до 32-ри ден, а позиция № 19 от КС „Направа и монтаж на стоманен 

парапет /вкл. боядисване/“ от 26-ти до 33-ти ден. Предвиждането не е технологично съобразено, 

тъй като е необходимо бетонът, положен в последния 32-ри ден, да набере минимална якост.  

Участникът предлага позиция № 20 от КС „Демонтаж на стоманобетонови стълбове“ да 

се изпълни от 19-ти до 21-ви ден заедно с изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонови 

работи. Съгласно ситуацията и разположението на стената стълбовете попадат в обсега на 

изкопите за основите й, които следва да се извършат с цел изграждане на фундаментите на 
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стената. Във връзка с това демонтажът им следва да се изпълни преди започване на изкопните 

работи за съответната ламела. 

Представената диаграма на механизацията не е в съответствие с предложения линеен 

график. Например: На 5-ти ден от диаграмата на механизацията участникът показва, че ще 

използва 1 брой булдозер, а на графика в този ден са показани 3 броя булдозери за три различни 

строително-монтажни дейности – изкоп за откриване на основи, изкоп за основи, натоварване и 

превоз на скални почви.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря 

на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението 

при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за 

допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гарации за изпълнение съгласно 

изискванията на възложителя. 

Стратегия за управление на риска: 

Стратегията за управление на риска се състои от встъпителна теоретична част с цел 

изясняване на понятието „риск“. Подробно и изчерпателно са определени относимите понятия 

и термини -  риск, управление на риска, организация на дейностите, систематичен подход за 

управление на рисковете с ползи от прилагането. В управлението на риска като процес са 

включени идентифицирането на рисковете, анализа на риска, планирането на действия за 

преодоляване на риска, включващи избягването на риска, минимизиране на ефекта при 

сбъдване на риска и планове за извънредни действия, в резултат на които се създава план за 

смекчаване, наблюдение и управление на рисковете, следенето и контролирането на риска. 

Определени са основните методи за идентифициране на рисковете. От участника е извършена 

оценка на рисковете на база оценка на възможността да се случат, влиянието им, взаимната 

връзка между отделните рискове. Въведена е рамката за категоризиране на рисковете, 

предвиждаща високо, средно или ниско (слабо) влияние върху обществената поръчка. Относно 

рисковете тяхната оценка е извършена по отношение на две взаимно свързани  компоненти 

„Вероятност за настъпване на риска”  и Степен на въздействие на риска, като взаимовръзката 

им е представена във фигура. На база предложената методика участникът е направил анализ на 

всеки един от дефинираните от възложителя рискове. По същество, указаните от Възложителя в 

документацията за участие рискове са идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е 

налице изложение, съдържащо анализ в следния обхват: допускания, предпоставки и фактори, 

които биха оказали влияние за настъпване на риска, аспекти на проявление и сфери на влияние, 

оценка на риска, мерки за предотвратяване на настъпването, мерки за 

минимизирани/елиминиране на последиците при настъпване на риска, мониторинг на риска и 

контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Ценово предложение: 
Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без 

отклонения.  Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

Заключение на комисията: 
Офертата на участника не следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.3. „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД 

1.3.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 
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Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 

1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, 

изготвена съгласно Образец № 3 и Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 9, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване 

на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните 

видове строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - I група: 

строежи от III до V категория; II група: строежи от III и IV категория; IV група: 

строежи от III и IV категория; V група: отделни видове строителни и монтажни 

работи (посоченото обстоятелство е удостоверено и с представяне на заверено копие 

от Удостоверение № II-TV 002680, ведно с валиден талон, издадени от Камарата на 

строителите в България, удостоверяващи вписване в Централния професионален 

регистър на строителя); 

 Удостоверил че, че е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване 

на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с изграждане и/или 

реконструкция, и/или ремонт на подпорни стени (посоченото обстоятелство е 

удостоверено и с представяне на заверени копия от референции); 

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по 

стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени 

валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство (посоченото обстоятелство 

е удостоверено и с представяне на заверени копия от сертификати, издадени от орган 

по сертификация на системи за управление). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка 

с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

http://register.ksb.bg/
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 Участникът с представената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 9, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

1.3.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително 

обявените от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, ведно с приложения към него, 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 5, Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6, 

и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 7, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 8, остойностена количествена сметка за 

строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 138 138.29 лева /словом  сто тридесет и осем хиляди сто 

тридесет и осем лева и двадесет и девет стотинки/ без ДДС, която стойност е формирана на 

база на следните оферирани цени по строителни обекти: 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 2 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

51 691.91 лева /словом петдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 

деветдесет и една стотинки/ без ДДС; 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 3 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

86 446.38 лева /словом осемдесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и шест 

лева и тридесет и осем стотинки/ без ДДС.  

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 3.50 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 45 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка, определен на база на следните оферирани 

срокове за изпълнение на отделни строителни обекти, както следва: 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян: 

50 /словом петдесет/ календарни дни, считани от извършването на подписване на 

протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна 

площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а 

от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 

лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян: 

70 /словом седемдесет/ календарни дни, считани от извършването на подписване на 

протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна 

площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а 

от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 
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благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 

лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията 

на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, както 

следва: 

 Участникът декларира, че ще изпълни поръчката в срока от 120 календарни дни и че 

изпълнението на премета на поръчката е съобразено е изискванията на ЗУТ, както и 

другото приложимо законодателство, включително Наредба № 2/31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 

 Работна програма за изпълнение на предмета на поръчката.  

 Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности: 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката - участникът е 

предвидил за изпълнение на строителството на обекта следните основни 

периоди, а именно: 

o Откриване на строителна площадка на обекта - след подписване на 

договора между Изпълнител и Възложител, свикване  комисия между 

всички участници в строителството съставяне на  протокол Образец 

2а за откриване на строителна линия и ниво. Със съставяне на 

протокола започва да тече и срока за изпълнение на строителството. 

o Мобилизация - след откриване на строителната площадка: ще се 

пристъпи към оформяне на приобектов склад и санитарно битови 

помещения; ще се монтира Информационна табела на обекта; ще 

бъде направено ограждане на обекта, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

o Извършване на СМР - включва извършването на същинското 

строителство, предмет на обществената поръчка. Етапът  

стартира веднага след подготвителните дейности. 

o Тествания - тези дейности ще се изпълняват периодично през целия 

период на строителството. Резултатите ще бъдат оформени под 

формата на лабораторни протоколи и друга строителна 

документация.  

o Въвеждане в експлоатация - Това е последният етап за изпълнение, 

предвиждан от участникът. Този етап включва подготовка на  

цялата екзекутивна документация на обекта, предаване на:  всички 

протоколи изготвяни съгласно Наредба № 3 /протокол за даване на 

строителна линия ,актове за скрити видове работи/, всички 

лабораторни документи , дневници, сертификати за вложени 

материали, изделия, конструкции и заготовки, както и други 

документи, които е било необходимо да се водят съгласно 

изискванията. 

 Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности: 

o Подготвителни дейности, включващи: Представяне на ръководния 

екип отговарящ за реализирането на проекта от страна на 

Изпълнителя пред Възложителя;участникът предвижда монтиране 

на информационна табела, съгласно изискванията на чл. 13 на 

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи; монтиране  на временна 

строителна ограда за ограничаване достъпа на външни лица по време 

на строителството; ситуиране на фургон, за екипа отговарящ за 
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изпълнението на обекта; организиране на  работни срещи / 

оперативки/ между Изпълнител и Възложител. 

o  Дейности по изпълнение на СМР:  

- Дейности съгласно техническите спецификации: участникът 

предвижда изграждане на две нови стоманобетонови стени - 

Подпорна стена № 2 и Подпорна стена № 3: 

 Подпорна стена № 2 ще е  с дължина 28,87 м. 

Височината на стената от цокълната фуга ще е от 

1,20 м до 3,50 м. Стената ще е проектирана на девет 

ламели с различни дължини, отделени с вертикални 

деформационни фуги с ширина 3 см, които ще се 

изпълнят от XPS (екструдиран пенополистирол). 

 Подпорна стена № 3 ще е с дължина 40 м. Височината 

на стената от цокълната фуга ще е от 1,42 м до 4 м. 

Стената ще е проектирана на тринадесет ламели с 

различни дължини, отделени с вертикални 

деформационни фуги с ширина 3 см, които ще се 

изпълнят OTXPS (екструдиран пенополистирол). 

За да се елиминира хидродинамичния натиск, участникът е 

предвидил да се поставят барбакани Ф 100 в един или два реда 

по височина. За оформяне на дренажна бариера зад стената ще  

се използват ръчно подреден камък и чакълест материал. 

Чакълестият материал ще се положи на пластове, 

уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до 

достигане на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл 

на вътрешно триене ф = 35°. Максималният размер на 

камъните в пласта участникът предвижда да на надхвърля 2/3 

от неговата дебелина. Пластовете ще се изпълняват с наклон 

към подпорната стена, за да отвеждат водата към 

барбаканите. Фундирането на стените е предвидено, от 

страна на участникът  да се изпълни върху здрава основа. За 

обезопасяване на движението е предвидено да се изпълни 

стоманен парапет. За изграждане на стените участникът ще  

използва бетон с клас С20/25 (В25) и подложен бетон С 6/8 

(В7,5) съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана А! и AIII. След 

декофриране на стените всички бетонови повърхности, които 

се засипват, ще се измажат двукратно с горещ битум. 

Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова 

основа. 

- Начин на изпълнение: 

 Направа на механизиран изкоп: участникът предвижда 

извършване на изкопните работи механизация и такива 

на работа, които да отговарят на изискванията на 

материалите, подлежащи на изкопаване.влагане на 

материали отоговрящи на необходимите 

стандарти.Преди започване на изкопните работи 

участникът ще освободи зоната за работа от всички 

свободно течащи води.В по-голямата си част изкопните 

работи ще се извършват машинно, като земекопната 

машина ще копае и товари на самосвалите. 

Координаторът по ЗБУТ и техническия ръководител ще 

следят неотлъчно работата, както за спазване на 

мерките за безопасност така и за правилното 



                                       

63 

изпълнение на проекта. При необходимост ще 

преустановяват работата до съгласуване и 

отстраняване на възникналите проблеми и въпроси. 

 Кофражни работи: Кофражните работи ще 

осигуряват проектните размери и очертанията на 

бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса 

на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта 

те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост 

и коравина.Кофражът се изработва точно и здраво с 

подходящи опори, така че готовия бетон да бъде с 

необходимите размери. Кофражните повърхности не 

трябва да имат огъвания и изкривявания (освен онези, 

необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии 

и ъгли да бъдат прави, вертикални и точни.Кофражът 

се обмазва, като видът обмазка следва да бъде подбран 

за съответния вид кофраж. За цялата площ се използва 

един и същи вид покритие.. Обмазката не трябва да 

влиза в контакт с армировката. Кофражът се сваля без 

да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и 

без да се повредят подпорите. Отговорността за 

безаварийното сваляне на всички части от кофража и 

подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на 

участникът.Кофражът не се сваля преди бетонът да е 

достигнал необходимата минимална якост съгласно 

нормативната уредба.При декофриране се изпълняват 

следните операции: снемане на стегите (дървени или 

метални), срязване теловете, снемане подпорите и 

кофражните платна, частично почистване от 

гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; 

смазване и почистване на платната; сортиране по вид и 

размери на материалите във вид готов за нова 

употреба. Контролът по изпълнението и приемането на 

направените кофражни работи се извършва от 

техническия ръководител и включва: входящ контрол на 

дървения материал, кофражни платна и подпори 

(дървени и метални).Приемането на завършена 

конструкция на кофражните форми се документира с 

акт обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и за 

удостоверяване на годността и за започване на 

армировъчните работи. 

 Армировъчни работи: участникът гарнтира че 

материалите, изделията и елементите, използвани при 

изпълнението на армировъчни работи, ще 

съответстват на предписаните в проекта и ще 

притежават сертификати. Армировката на 

стоманобетонните конструкции ще се изработва и 

монтира в пълно съответствие с работните проекти. 

Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг се 

разрешава само след съгласуване с проектанта. Това 

трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и 

Заповедната книга.Контролът по приемането и 
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полагането на армировката в кофража се извършва от 

техническия ръководител и включва: входящ контрол 

при доставяне на заготвените армировъчни изделия в 

съответствие с работния проект и външен оглед; 

отделните процеси по време на полагането, връзването 

и укрепването на армировката. Приемането на 

монтираната армировка се документира с акт обр. 7, в 

съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

 Бетонови работи: участникът е декларирал, че 

производството, транспортирането и полагането на 

бетонните смеси ще отговаря на изискванията на БДС 

EN 206-1. Производството на бетоновата смес ще се 

осъществи в сертифицирани бетонови възли. Съставът 

на пресния бетон няма да бъде променян на 

строителната площадка. Ако на строителната 

площадка се налага влагането на химически добавки, 

бетонът се размесва отново до равномерното им 

разпределение.Уплътняването на положения бетон се 

извършва механично с иглени вибратори. Механичното 

уплътняване (вибрирането) на положения бетон 

продължава дотогава, докато от него престанат да 

излизат въздушни мехурчета. След завършване на 

бетонирането се вземат мерки за предпазване на 

конструкцията от вредни последствия (засъхване, бързо 

изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при 

високи температури чрез напръскване и поливане с 

вода.Декофрирането на бетона се извършва при 

достигане на предписаните в проекта условия.За 

осигуряване на нормални условия в началния период на 

втвърдяване на бетона у частникът е предвидил да се 

изпълняват определи изисквания. Преди началото на 

бетоновите работи участникът предижда направения 

кофраж и монтираната армировка да се приемат с акт 

обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

 Обмазване с горещ битум участникът е предивидл след 

декофриране на стената всички бетонови повърхности, 

които се засипват, да се измажат двукратно с горещ 

битум. Битумът се нанася върху суха, обезпрашена и 

добре почистена бетонова основа. 

 Обратен насип зад стената:Обратната засипка зад 

стената ще се изпълни частично с ръчно подреден камък 

и чакълест материал. Чакълестият материал ще се 

положи на пластове, уплътнявани с подходящ 

вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 

2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл на вътрешно триене ф = 

35° (по БДС 10188). Максималният размер на камъните 

в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата 

дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон към 

подпорната стена, за да отвеждат водата към 
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барбакани Ф 100, подредени в един или два реда по 

височина. 

- Тествания – участникът е предивидил този процес да се 

изпълнява след подготвителните дейности и завършва до 

довършителните дейности. Тази дейност ще се изпълнява през 

целия период на строителството. Във връзка с качественото 

изпълнение на поръчката учасникът ще изготви  и представи 

на Възложителя: Списък на Приетите Изменения; Контрол на 

Бюджета; Напредък/прогрес на работите; Въпроси, свързани с 

институциите, контролиращи проекта;  Бъдещи работи; 

Необходима информация. 

- Записки по време на строителството и строителна 

документация - Участникът ще осигури архив и ще съхранява 

документацията свързана с проекта , ще води дневник на 

обекта (различен от Заповедната книга), участникът ще 

инициира изготвянето на всички протоколи и друга 

строителна документация, участникът ще съхранява копие от 

всички свързани с това документи. Оригиналите ще бъдат на 

съхранение при Консултанта по ЗУТ. По време на 

строителството ще бъдат изготвяни всички актове и 

протоколи съгласно по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.  

- Изпитване и сертифициране на системи и оборудване: 

 Организиране на работите по изпитването, 

сертификацията и пускането в експлоатация на всички 

основни системи и съоръжения.  

 Работа с контролните органи / Съдействие на 

Възложителя,  в това число участникът няма да 

предприема промени на одобрените от Възложителя 

проекти или методи на работа, без неговото официално 

съгласие; активно съдействие на Възложителя и 

Консултанта по ЗУТ. 

o Съставяне на констативни актове за установяване годността за 

приемане на строежите (приложение № 15): 

- През този етап ще се извърши освобождаване и почистване на 

строителната площадка от строителни материали и 

механизация. Демонтиране на временната ограда и 

пристъпване към подготовка на документи по въвеждане 

обекта в експлоатация.Отговорник за цялостното завършване 

на подготовката за предаване на обекта е Ръководителя на 

обекта.Със завършването на работите, участникът ще 

представи на Възложителя цялата строителна документация, 

която е необходима за изготвянето на Окончателен доклад и 

получаването на Разрешение за Ползване. 

- Окончателно приемане на Обекта, включва изготвяне на списък 

(различен от Протокол обр. 15), който ще включва всички 

работи, които е необходимо да бъдат извършени преди 

официалното приемане на обекта от страна на Възложителя 

и договорен срок, в който те трябва да бъдат изпълнени. 

Списъкът ще бъде подписан от двете страни. След 

констатиране, че всички работи от списъка и окончателното 

почистване на обекта са завършени и че Изпълнителят е 
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предал цялата свързана с проекта документация, двете страни 

подписват Приемно-Предавателен Протокол. 

- Окончателен Доклад и Технически паспорт включва предаде на 

Възложителя цялата строителна документация, необходима 

на Консултанта Строителен Надзор за изготвянето на 

Окончателен Доклад и Технически Паспорт. Окончателната 

екзекутивна документация ще бъде заверена от участниците в 

строителния процес според нормативните 

изисквания.Подписване на приемно-Предавателен Протокол. 

o Други дейности, необходими за постигане целите на договора по 

преценка на участника: 

- Организацията на контрола на качеството на изпълнените 

СМР. Контролът на качеството ще обхваща всички фази на 

работите, в това число: Избор на материали;Доставка на 

материали;Изпълнение на СМР; 

- Спецификация на материалите: участникът гарантира че 

влаганите материали ще притежават сертификат за 

производствен контрол съгласно Наредба № РД-02-201 от 

05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните 

продукти в строежите в Република България. 

- Организацията на гаранционното поддържане на обекта 

съгласно договорените срокове за обекта. 

- Подход на изпълнение, включващ:.Определяне на  методология 

за осигуряване успешен ход на работите, като участникът 

направи оценка на  основните влияещи фактори, участникът 

ще работи едновременно  на някои от отделните етапи, 

респективно осигуряването на обекта със значителен брой 

строителни машини и квалифицирани работници, като при 

това ще гарантира и други. 

 Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал -  участникът 

е направил подробно описание на ключовия персонал, с който възнамерява да изпълни 

предмет на обществената поръчка- в това число квалификация и отговорности и 

разпределние на адълженията между експертния екип. Екипът от екперти се 

състой от – главен ръководител на обекта, техически ръководител, отогорник по 

качеството, коордиранотор по безопасност и здраве. 

 Линеен график и диаграма на работната ръка. В графика е участникът е показал 

изпълнението на работите в тяхната последователност, продължителност и 

взаимосвързаност на предлаганите дейности, вкл. предвиденото време за 

подготвителни дейности, срокове за завършване на отделните етапи на СМР, 

общото времетраене на СМР, взаимовръзката между отделните дейност; 

разпределението на ресурсите за изпълнение на отделните видове СМР участникът 

е  отразил в диаграма на работната ръка. 

 В табличен вид участникът е предложил организация за изпълнение, технологична 

последователност и взаимна обвързаност на строително - монтажните работи, 

разпределение на ресурсите за двата обекта включени в предмета на обществената 

порчъка- подпорна стена № и подпрона стена № 3 на ул. Проф. Асен Василев“ - 

ръководен, изпълнителски персонал, механизация и автотранспорт:включваща 

наименование на дейностите, обем продължителност , техническо оборудване, 

човешки ресурси, 

 Контрол на документите, свързани с изпълнението на предмета на обществената 

поръчка. 

 Взаимодействие /комуникация/ с Възложителя, Проектантите и Строителния 

надзор. 
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 Описание на мерките за опазване на околната среда - Участникът се задължава 

преди започване на строителството и по време на самото строителство да вземе 

необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на 

безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването 

на СМР. Участникът е предвидил мерки за намаляване на потенциалните 

отрицателни въздействия на околната среда. 

 Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност при 

изпълнението на обекта - участникът предвижда строго съблюдаване на 

действащите нормативни документи по БХТПБ, запознаване на всички работници 

със специфичността на работите, които ще изпълняват; провеждане на 

периодичен инструктаж; снабдени на рабоитниците с изправни инструменти и 

специално работно облекло; Строителните машини и инвентарни приспособления, 

които ще се използват за изпълнение на отделните видове работи, ще бъдат 

технически изправнии други мерски. 

 Защита на собствеността. 

 Противопожарна защита: Участникът гарантира предприемането на всички 

необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на 

работната площадка или в съседни на обекта сгради; Опазване на дърветата и 

зелените площи. 

 Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. 

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграми на механизацията с данни за машиносмени и приложение на всеки вид техника. 

Стратегия за управление на риска. 

 Рискове, свързани с изпълнението на договора: 

 Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в 

строителния сектор по време на изпълнение на договора със средна вероятност да 

настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката. 

 Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от неточности в проектната 

документация с висока вероятност да настъпи и с високо влияние върху 

изпълнението на предмета на поръчката. 

 Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, 

резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други условия с ниска 

вероятност да настъпи и със средно влияние върху изпълнението на предмета на 

поръчката. 

 Технологични проблеми по време на строителството с висока вероятност да 

настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката. 

 Неизпълнение на договорни задължения, в т. ч. липса на финансиране или забавяне 

на изплащането на дължимите средства с ниска вероятност да настъпи и с високо 

влияние върху изпълнението на предмета на поръчката. 

 Идентифицирани от участника рискове: 

 Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в 

строителния сектор по време на изпълнение на договора: 

 Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в 

строителния сектор по време на изпълнение на договора със средна 

вероятност да настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета 

на поръчката. 

 Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка; Несвоевременното отчитане на нормативната уредба , касаеща 

изпълнението на договора създава риск документите изготвяни подавани от 

Строителя към Възложителя да бъдат некоректни , което би довело до 

забава на реализацията на проекта. 

 Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска: 
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o Своевременна комуникация и следене на законодателството 

отстрана на Бенифициента , Строителя чрез средствата за масова 

информация и с писмена коренспонденция между страните. 

o Възложителя и Строителя следва да са запознати с нормативната 

уредба , относно отчитане на дейностите по договора. 

o Строителя ще осигури: 

- Подготвен административен ресурс. 

- Вътрешни правила за текущ мониторинг на нормативната 

уредба строителния сектор , така че своевременно да се 

отчетат настъпили промени и да се предприемат 

съответните организационни действия. 

- В случай на промени следва незабавно да бъдат предприемани 

необходимите действия за превеждане на документацията и 

обекта в съответствие с въведените промени. 

 Мерки за управление на риска: 

o Разполагаемост с подготвен административен ресурс и вътрешни 

правила за текущ мониторинг на нормативна база в строителния 

сектор , така че своевременно да се отчетат настъпили промени и да 

се предприемат съответни организационни дейности. 

 Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от неточности в проектната 

документация с висока вероятност да настъпи и с високо влияние върху 

изпълнението на предмета на поръчката: 

 Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка: 

o Такива непълноти и неточности в инвестиционния проект биха довели 

до изоставане на строително монтажните работи , които са били 

предвидени за изпълнение по план график. 

o Невъзможност за поръчване и закупуване на материали и изделия, 

поради липса на достатъчно информация и детайли и др.. 

 Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска: 

o Дългосрочно планиране. 

o Задълбочено запознаване с обема и съдържанието на проекта от 

участниците в строителството. 

o Подготвен административен ресурс. 

o Привличане на външни консултанти. 

o Вътрешни правила за текущ мониторинг на нормативната уредба 

строителния сектор. 

o Провеждане на редовни седмични срещи с ясно и конкретно поставени 

задачи и цели, с цел своевременно да се разработят работни детайли 

на проблемните възли на проекта. 

o Навременно установяване на конкретните неясноти с цел да се 

избегне забава в строителството. 

o Интегриран контрол на промените - Интегрираният контрол на 

промените се занимава с факторите, които влияят върху 

пораждането на промени, грижи се за съгласуването на промените, 

констатира наличието на промени и ги управлява, когато възникнат. 

Първоначално дефинираният обхват и интегрираният основен план на 

проекта се поддържат чрез постоянно управление на възникналите 

промени чрез приемане или отхвърляне на промените и включването 

им в актуализираната версия на основния план. Интегрираният 

контрол на промените изисква: Поддържане интегритета на 

базовите измерители на изпълнението. Отразяване на промените в 



                                       

69 

обхвата на продукта във вече дефинирания обхват. Координиране на 

промените във всички сфери на знание. 

 Мерки за управление на риска: 

o Разполагаемост с квалифициран персонал, който още в 

подготвителния период ще бъде запознат с проектната 

документация и ще констатира евентуални не пълноти и неточности 

в проектната документация, след което ще се заеме с решаването на 

проблема в най - кратки срокове съвместно с Възложителя. 

 Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, 

резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други условия: 

 Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР 

дейностите, резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други 

условия с ниска вероятност да настъпи и със средно влияние върху 

изпълнението на предмета на поръчката. 

 Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка: Изоставане от графика би довело до объркване в предварително 

предначертаната органнизация на Строителя и не завършване на СМР в 

срок. 

 Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска: 

o Разполагаемост с опитен и квалифициран персонал. С помощта на 

календарните план графици ще се следи и същевременно с това и 

организира във всеки един момент от строителството какви човешки 

ресурси, механизация и материали ще са необходими. Ръководителят 

на проекта ще организира СМР. Ще следи с помощта на календарния 

план график започването на дадена вид дейност и нейното завършване 

качествено в срок.  

o Управлението на времето по проекта включва следните процеси, 

необходими за навременното приключване на проекта: 

- Определяне на дейностите - идентифициране и документиране 

на конкретните дейности, необходими за постигане на 

набелязаните резултатите и под-резултати. Определянето на 

дейностите се съгласува с Дефиницията на обхвата и включва 

детайлизиране, предположения и ограничения. 

- Последователност на дейностите - идентифициране и 

документиране на логическите взаимозависимости. 

Дейностите трябва да бъдат в правилна последователност, за 

да спомогнат за разработването на реалистичен и постижим 

график. Последователността може да следва критичната 

пътека. В резултат се определя график със съответните 

контролни точки и зависимости. 

- Продължителност на дейностите - определя се въз основа на 

информацията за обхвата на проекта и ресурсите. 

Предварителната оценка ще се детайлизира в хода на 

работата, предвид наличието и качеството на входящите 

данни. Оценката се прави по методологията на критичната 

пътека. 

- Определяне на график - задава се началната и крайната дата 

на дейностите по проекта. Процесът преминава през няколко 

итерации преди окончателното определяне на графика на 

проекта. 

- Контрол на графика - занимава се с факторите, които влияят 

върху пораждането на промени, грижи се за съгласуването на 
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промените, констатира наличието на промени и ги управлява, 

когато възникнат. 

- Незабавно престуктуриране на проекта в случай на възникване 

на изоставане от графика вследствие на неблагоприятни 

климатични условия. 

- Определяне на необходими ресурси и разходи по дейности, 

етапи, фази и общо за проекта. 

- Актуализиране на графика за разработването и изпълнението 

на проекта. Графикът дава представа за продължителността 

на отделните етапи в рамките на всяка фаза, както и за 

припокриването на дейностите. 

- Справки за основните параметри на строителството, 

представляващи аналитичен линеен график с описани труд, 

материали, влагане, механизация, външни услуги, проверки, 

поименен персонал на обекта 

- Справки за оперативното изпълнение на обекта, които 

включват: 

 Производителност по седмици и по бригади. 

 Движение на доставените материали по седмици, по 

номенклатура и количества. 

 Динамични справки за отклоненията от графика на 

материали, труд, механизация. 

 Причини за отклоненията, дефинирането им от 

носещия риска по съответното отклонение. 

 Структура на отклоненията по източници. 

 Анализи и прогнози. 

 Мерки за управление на риска - участникът декларира, че разполага с опитен 

административен състав, който ежедневно ще следи напредъка на проекта 

съгласно графика за изпълнение и съответно ще регистрира евентуални 

настъпили закъснения на строително монтажните работи, след което ще 

бъде уведомяван ръководителя на обекта за предприемане на действия 

съгласно гореописаните мерки.  

 Технологични проблеми по време на строителството: 

 Технологични проблеми по време на строителството с висока вероятност да 

настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката. 

 Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената поръчка 

- технологични проблеми биха възникнали при: 

o Наличие на непредвидени строително монтажни работи, което би 

довело до невъзможност или забава на изпълнение на 

строителството, особено при СМР изискващи не прекъснат 

строителен процес. 

o Затруднен достъп на строителната техника до обекта , което от 

своя страна ще доведе до изоставане в изпълнението на СМР. 

 Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска: 

o Съгласуване на всички непредвидени СМР с Авторския и Строителния 

надзор на обекта. Целта на Авторският надзор по проекта е да се 

съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да 

гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както 

и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при 

възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на 

проектите. 
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o Строителният надзор има за цел да следи за правилното и точно 

изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, 

спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, 

изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, 

спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се 

по време на гаранционния срок. Съдействието и съгласуването от 

тяхна страна , както и добрата комуникация между страните 

участници ще доведе до безпроблемно приключване на видовете 

дейности до издаване на акт 16 за въвеждане обекта в експлоатация. 

o Добра комуникация с Възложителя - Предварително съгласуване на 

маршрутите по които трябва да преминават транспортни средства. 

 Мерки за управление на риска:  

o Разполагаемост с подготвен административен ресурс и вътрешни 

правила за текущ мониторинг на строителния процес, така че 

своевременно да се отчетат настъпили промени и да се предприемат 

съответни организационни дейности. 

 Неизпълнение на договорни задължения, в т. ч. липса на финансиране или забавяне 

на изплащането на дължимите средства: 

 Неизпълнение на договорни задължения, в т. ч. липса на финансиране или 

забавяне на изплащането на дължимите средства с ниска вероятност да 

настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката. 

 Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка: 

o Забавата на плащанията от страна на Възложителя биха довели до 

промяна на предварително начертания План на паричните потоци на 

Изпълнителя, тъй като с помощта на Плана на паричните потоци 

Строителят има ясна представа във всеки един момент от 

строителството с какви парични средства разполага. Паричният 

поток на парите е необходим за навременното поръчване, доставяне и 

изпълнение на СМР. 

o Плащанията са основна част от изпълението на строителния процес 

и приложения календари план график, тъй като е свързано с 

доставката на материали.Нередовното плащане би довело до 

объркване в строителния процес и невъзможност за изпълнеие. 

 Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска: 

o В случай на поява на евентуална ситуация на забавяне на плащанията, 

следва Възложителя да уведоми Изпълнителя за настъпилите промени 

в разплащането с цел недопускане изоставането на проекта и 

осигуряване на оборотен кредит за обезпечаване на обекта. 

 Мерките за преодоляване на риска: 

o Незабавно преструктуриане на плана на Паричните потоци. 

o Използване на собствени средства или теглене на банков заем с цел да 

се избегне неизпълнение и незавършване на строителството в срок. 

 Мерки за управление на риска: 

o Разполагаемост с подготвен административен ресурс и вътрешни 

правила за текущ мониторинг на паричния поток , така че 

своевременно да се отчетат настъпили промени и да се предприемат 

съответни организационни дейности. 

 Потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора: 

 Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и 

Изпълнителя - Всеки участник в проекта трябва да е готов да изпраща и приема 
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комуникации и трябва да разбира как каналът на комуникация, в която участва, се 

отразява на целия проект: 

 Доброто сътрудничество между Възложителя и Изпълнителя ще спомогне 

за безпроблемното изпълнение на обекта. При съвместностното отчитане 

на изпълнението биха се следяли следните видове дейности: 

o Отчитане на състоянието — описва докъде е стигнал проектът в 

дадения момент. 

o Отчитане на напредъка — описва какво е постигнал екипът по 

проекта. 

o Прогнозиране — предполага бъдещото състояние и напредък по 

проекта. 

o Отчитане на изпълнението - данни за обхвата, графика, разходите и 

качеството. 

 Седмични оперативки. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение, по-специално в частта на 

предложението за изпълнение на поръчката със съответните части към него, не е съобразена с 

изискванията на възложителя. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката: 

Налице е несъответствие между представеното от участника Предложение за изпълнение 

на поръчката, изготвено по Образец № 4, и приложените към него линейни графици за 

изпълнение на строителството. 

Съгласно представеното Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

Образец № 4, участникът оферира срок за изграждане на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. 

Асен Василев, гр. Смолян от 50 /словом петдесет/ календарни дни, считани от извършването на 

подписване на протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга от лицето 

по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията, и срок за изграждане на Подпорна стена 

№ 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян от 70 /словом седемдесет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството и заверка 

на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията, докато 

видно от приложените линейни графици за изпълнение на строителните обекти срокът за 

изпълнение и предаване на строителството на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен Василев, 

гр. Смолян е от относителна дата 05.12.2017г. до 05.04.2018г. (т.е. периодът обхваща 121 

/словом сто двадесет и един/ календарни дни), а на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен 

Василев, гр. Смолян – от относителна дата 24.01.2018 до 05.04.2018г. (т.е. при посочената 

начална дата периодът обхваща 71 /словом седемдесет и един/ календарни дни). Съгласно 

изискванията на възложителя всеки участник следва да оферира срок за изпълнение на 

строителството на всеки обект, който обхваща периода от извършването на подписване на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 

от Закона за устройство на територията до подписването на Акт обр. 15, с което обектът се 

предава от изпълнителя на възложителя. Поради важността на краткосрочното изпълнение и 

завършване на всеки обект с оглед започване на нормалната му експлоатация и поради 

обстоятелството, че всеки обект е напълно самостоятелен (за всеки обект са налице отделни: 

строително разрешение, инвестиционен проект, срок, цена за изпълнение, начин на разплащане 

и въвеждане в експлоатация), срокът за изпълнение на всеки обект е въведен като 

самостоятелен показател за оценка. Видно от клаузите на проекта на договор, за които всеки 

участник е представил декларация, че е запознат и ги приема, е, че: за започването на 

строителството на всеки обект се съставя протокол и се извършва заверка на заповедната книга 

от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията /чл.7, ал.2 от проекта на 

договор/; датата на съставянето на посочения протокол и на заверката на заповедната книга се 

определя от възложителя, обусловено от сбъдване на клаузата за отложено изпълнение, като се 
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счита за начало на строителството на обекта и от нея тече предвиденият срок за изпълнение 

/чл.7, ал.3 от проекта на договор/; подписването на протокол за започване на строителството на 

всеки обект се извършва в 7-дневен срок от получаване на целево или друго финансиране за 

изпълнението му /чл.33, ал.1, т.3 от проекта на договор/. Следователно датата на съставянето на 

протокола за започване на строителството на всеки обект и на заверката на заповедната книга се 

определя от възложителя, а не от изпълнителя, като крайният срок за това е не по-късно 7 

/седем/ календарни дни, считани от датата на получаване на целево или друго финансиране за 

изпълнението. От този момент започват да текат предвидените срокове в техническото 

предложение на участника, независимо че е в оперативната му самостоятелност преценката 

дали да предвиди паралелно /успоредно/ или последователно изпълнение на обектите. В случая 

са налице противоречия в предвижданията на участника за срока за изпълнение на 

строителството на всеки обект и несъответствие с изискванията на възложителя – от една 

страна сроковете за изпълнение на обектите съгласно Предложението за изпълнение на 

поръчката, изготвено по Образец № 4, не съответстват на сроковете за изпълнение на обектите 

съгласно линейните графици за изпълнение на строителството, а от друга страна, въреки че 

преценката дали да предвиди паралелно /успоредно/ или последователно изпълнение на 

обектите е в оперативната самостоятелност на участника, последният е въвел собствени 

изисквания за началната дата на строителството на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен 

Василев, гр. Смолян, които не съответстват на клаузите на проекта на договор. Комисията не би 

могла да установи действителната воля на участника по отношение на срока за изпълнение на 

обектите и вместо него да формира нови действителни срокове за изпълнение съгласно 

условията на възложителя. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, 

която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е 

изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 

препятства възможността не само за допускане на офертата, но и за извършване на правилното 

й оценяване в съответствие с утвърдената методика от възложителя, доколкото единият от 

показателите за оценка Срок за изпълнение на поръчката (О2), включва в себе си 

подпоказателите Срок за изпълнение на строителството на Подпорна стена № 2 към ул. 

Проф. Асен Василев, гр. Смолян (О2.1) и Срок за изпълнение на строителството на Подпорна 

стена № 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян (О2.2), които се оферират в Предложението 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, както изрично е посочено в утвърдената 

методика за оценка на офертите. Това несъответствие в офертата на участника не може да бъде 

санирано чрез допълнително представяне от този участник на разяснения, след като офертното 

предложение в тази си част подлежи на самостоятелно оценяване. 

Стратегия за управление на риска: 

В стратегията за управление на риска участникът не е анализирал дефинираните от 

възложителя рискове (1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите;  

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Забава при завършване на 

предвидените строителни работи и предаване на обектите; 2. Рискове, свързани с качеството на 

изпълнението: - Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, 

които не съответстват на изискванията на възложителя; - Неспазване на технологията за 

изпълнение на отделни видове строителни работи), а е идентифицирал свои собствени рискове 

(1. Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в строителния 

сектор по време на изпълнение на договора със средна вероятност да настъпи и с високо 

влияние върху изпълнението на предмета на поръчката; 2.  Трудности при изпълнението на 

СМР, продиктувани от неточности в проектната документация с висока вероятност да настъпи 

и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката; 3. Изоставане от графика на 

изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни 

климатични/социални и/или други условия с ниска вероятност да настъпи и със средно влияние 

върху изпълнението на предмета на поръчката; 4. Технологични проблеми по време на 
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строителството с висока вероятност да настъпи и с високо влияние върху изпълнението на 

предмета на поръчката; 5. Неизпълнение на договорни задължения, в т. ч. липса на 

финансиране или забавяне на изплащането на дължимите средства с ниска вероятност да 

настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката), сред които 

единствено рискът изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР 

дейностите, резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други условия би могъл да 

се разглежда като форма на проявление на дефинираните от възложителя времеви рискове. В 

резултат на направения пропуск дефинираните от възложителя рискове не са разгледани 

посредством анализ, съдържащ: формите на тяхното проявление, вероятността от възникване, 

степента на влияние, мерки ккто за предотвратяване на настъпването, мерки 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, мерки/дейности за мониторинг на 

всеки риск по време на изпълнението на договора и мерки/дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки. При изработването на тази част от техническото 

предложение не е отчетено обстоятелството, че на управление подлежат рискове, чието 

настъпване зависи от участника – рисковете, дефинираните от участника, в преобладаващата си 

част са рискове, чието настъпване е извън сферата на влияние на участника. Посочените 

обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на 

възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението при 

изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността не 

само за допускане на офертата, но и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото единият от показателите за оценка 

Управление на риска (О3), предполага наличие на стратегия за управление на риска, в която по 

отношение на дефинираните от възложителя рискове следва да са налице както мерки за 

предотвратяване на настъпването и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки 

един от рисковете, така и мерки/дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на 

договора и за контрол на изпълнението на предложените мерки. Това несъответствие в 

офертата на участника не може да бъде санирано чрез допълнително представяне от този 

участник на разяснения, след като офертното предложение в тази си част подлежи на 

самостоятелно оценяване. 

 Ценово предложение: 

 Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностени 

количествени сметки за строителните обекти и анализни цени, е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без 

отклонения.  Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 Заключение на комисията: 

 Офертата на участника не следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.4. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД: 

1.4.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, 

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 

1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, 

изготвена съгласно Образец № 3 и Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
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изготвена съгласно Образец № 9, като поради неприложимостта им не са представени 

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване 

на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с критериите за подбор, 

закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към 

участниците – „критерии за подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния 

професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните 

видове строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда 

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - I група: 

строежи от III до V категория; II група: строежи от III и IV категория; IV група: 

строежи от II до IV категория; V група: отделни видове строителни и монтажни 

работи (посоченото обстоятелство е удостоверено и с представяне на заверено копие 

от Удостоверение № II-TV 005083, ведно с валиден талон, издадени от Камарата на 

строителите в България, удостоверяващи вписване в Централния професионален 

регистър на строителя); 

 Удостоверил че, че е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване 

на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с изграждане и/или 

реконструкция, и/или ремонт на подпорни стени (посоченото обстоятелство е 

удостоверено и с представяне на заверени копия от референции); 

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по 

стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени 

валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство (посоченото обстоятелство 

е удостоверено и с представяне на заверени копия от сертификати, издадени от орган 

по сертификация на системи за управление). 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и 

Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците 

и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е 

налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка 

с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

 Участникът с представената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

изготвена съгласно Образец № 9, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

http://register.ksb.bg/
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4.1.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително 

обявените от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 4, ведно с изискуемите приложения към 

него, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 5, Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6, 

и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 7, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. Представена е също декларация за конфиденциалност  по чл. 33, ал.4 ЗОП. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо: Ценово предложение по 

Образец № 8, остойностена количествена сметка за строителния обект и анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 141 794.44 лева /словом сто  четиридесет и  една хиляди 

седемстотин деветдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС, която 

стойност е формирана на база на следните оферирани цени по строителни обекти: 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 2 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

52 645.68 лева /словом петдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и 

шестдесет и осем стотинки/ без ДДС; 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 3 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

89 148.76 лева /словом осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и осем лева и 

седемдесет и шест стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 3.20 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 20 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба:10 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка, определен на база на следните оферирани 

срокове за изпълнение на отделни строителни обекти, както следва: 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян: 

23 /словом двадесет и три/ календарни дни, считани от извършването на подписване 

на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна 

площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а 

от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 

лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян: 

35 /словом тридесет и пет/ календарни дни, считани от извършването на подписване 

на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна 

площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а 

от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 

лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Едновременно изграждане на Подпорни стени № № 2 и 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. 

Смолян: 45 /словом четиридесет и пет/ календарни дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията 

на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, както 

следва: 
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 Организация на работа при изпълнение на поръчката - описание на технологичния процес 

на изпълнение на строителството(СМР): 

 Приложимо законодателство и документи  

 Описание на състоянието на обекта и условията за изпълнение на 

строителството: включват се предмет на обществената поръчка, съществуващо 

положение, технологично решение. 

 Етапи на изпълнение на поръчката:  

 Етап I - Подготвителни дейности и организация по започване на 

строителството: направа на временна база за нуждите на строителството, 

мобилизация. 

 Етап II - Изпълнение на СМР: 

o Описание на изискванията към изпълнението. 

o Технологична последователност на изпълнение на СМР: 

- Почистване и обезопасяване на строителната площадка. 

- Описание на технологиите на изпълнение при направа на 

механизиран изкоп, кофражни работи, армировъчни работи, 

бетонови работи, обмазване с горещ битум, обратен насип зад 

стена, почистване. 

- Изисквания за сигурност – защита на собствебността, 

предварителна инспекция, открити изкопни работи, 

противопожарна защита, експлозивни работи и взривове, 

опазване на дървета и зелени площи. 

 Етап III - предаване на строежа. 

 Етап IV- гаранционно обслужване. 

 Описание на организацията на работа по реализиране на строителството(СМР): в 

табличен вид участникът е представил наименование на видовете СМР и тяхната 

технологична последователност, организация подход, начин на изпълнение и срок, 

разпределение на ресурсите - технически и персонал. 

 Описание на организацията за доставка на материали при изпълнение на обекта, 

ведно с описание на видовете материали които са предвидени да се вложат при 

изпълнение на СМР. Участникът е представил сертификати за качество на 

влаганите материали, декларации за съответствие, сертификат за съответствие. 

 Описание на механизацията за изпълнение на обекта. 

 Персонал и ангажирани лица. Описание на разпределението на задачите и 

отговорностите, координация на участниците в строителния процес и 

заинтерисовани страни. Участникът е представил заверени копия от дипломи и 

удостоверение на експертите ангажирани в изпълнението на предмета на 

обществената поръчка.  

 Описание на организацията за контрол на качество и вътрешни норми за 

осигуряване на качество. 

 Описание на организацията за безопасност на труда, здравословните условия на 

труд и пожарна безопасност. 

 Описание на организацията за опазване на околната среда при изпълнение на 

строителството- монтажни дейности. 

 Линеен график за изпълнение на поръчката. 

 Диаграми на механизацията. 

 Диаграма на работната ръка. 

Стратегия за управление на риска: 

 Определение, идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и 

навременно изпълнение на предмета на поръчката: 

 Определение за риск. 

 Видове рискове - класификация на рисковете. 

 Управление на риска: 
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 Дефиниция. 

 Обхват: 

o Идентифициране на рисковете – същност и понятие. 

o Качествен и количествен анализ на риска- същност и понятие. 

 Таблица на риска. 

 Планиране на действия за преодоляване на риска. 

 Следене и контролиране на риска. 

 Степен на въздействие върху изпълнението при възникване на риска, мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска. 

 Управление на дефинираните от възложителя рискове – таблично разглеждане на 

дефинираните от възложителя рискове с анализ на всеки от тях, включващ: проявна 

форма, вероятност, въздействие, рейтинг, влияние на риска, мерки за 

предотвратяване/недопускане на риска и мерки за преодоляване на риска. 

 Видове проблеми. 

 Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на обществената поръчка. 

 Дейности за контрол на мониторинга на риска. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

 Техническо предложение:  

Подход и програма за изпълнение на поръчката: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение, по-специално в частта на 

подхода и програмата за изпълнение на поръчката със съответните приложения към тях, не е 

съобразена с изискванията на възложителя. 

Предметът на поръчката обхваща строителството на 2 /два/ самостоятелни строителни 

обекта, както следва: Обект 1: „Изграждане на подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен 

Василев, гр. Смолян“; Обект 2: „Изграждане на подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен 

Василев, гр. Смолян“, като всеки от тях е с отделни: строително разрешение, инвестиционен 

проект, срок, цена за изпълнение, начин на разплащане и въвеждане в експлоатация. В 

техническото си предложение в частта Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

Образец № 4, участниът следва да оферира за всеки строителен обект срок за изпълнение, като 

да представи подхода и програмата си за изпълнение на всеки строителен обект, като 

възложителят изрично е указал в т.2 от Раздел IV „Указания за подготовка на офертата“ от  

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, 

представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, че всеки 

участник в производството за възлагане на обществена поръчка има право да представи само 

една оферта, като възложителят не допуска представяне на варианти.  

При изследване на представените Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено 

по Образец № 4, и Подход и програма за изпълнение на поръчката под формата на линеен 

график за изпълнение на строителството и на описателен документ, представящ описанието на 

организацията на работа по реализиране на строителството, комисията констатира съществени 

противоречия (- Участникът съгласно представеното Предложение за изпълнение на поръчката, 

изготвено по Образец № 4, от една страна предлага срок за изпълнение на обществената 

поръчка, определен на база на следните оферирани срокове за изпълнение на отделни 

строителни обекти, както следва: Срок за изграждане на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. 

Асен Василев, гр. Смолян: 23 /словом двадесет и три/ календарни дни, считани от извършването 

на подписване на протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга от 

лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията; и Срок за изграждане на 

Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян: 35 /словом тридесет и пет/ 

календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство 

на територията, а от друга страна посочва, че ще извърши едновременно изграждане на 

строителните обекти за 45 /словом четиридесет и пет/ календарни дни. - Съгласно 
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представените Подход и програма за изпълнение на поръчката под формите на линеен график 

за изпълнение на строителството и на описателен документ, представящ описанието на 

организацията на работа по реализиране на строителството, участникът предвижда срок за 

изграждане на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян за 34 /словом 

тридесет и четири/ календарни дни; и Срок за изграждане на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. 

Асен Василев, гр. Смолян за 45 /словом четиридесет и пет/ календарни дни). Действително, в 

оперативната самостоятелност на участника е преценката дали да предвиди паралелно 

/успоредно/ или последователно изпълнение на обектите, но независимо от избрания от него 

подход волята му по отношение на аспектите на изпълнението следва да е ясна и 

непротиворечива, като не съдържа в себе си възможности за варианти и тълкуване. В 

настоящия случай се касае за порок, свързан или с наличие на варианти относно срока за 

изпълнение на обектите, или с наличие на съществени противоречия между отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката. Независимо от начина на квалифициране на порока 

комисията не би могла да установи действителната воля на участника по отношение на срока за 

изпълнение на всеки от обектите и вместо него да формира в Предложението за изпълнение на 

поръчката, изготвено по Образец № 4, или в Подхода и програмата за изпълнение на поръчката 

нови действителни срокове за изпълнение съгласно условията на възложителя. Посочените 

обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на 

възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението при 

изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 

констатираното несъответствие в техническото предложение се препятства възможността не 

само за допускане на офертата, но и за извършване на правилното й оценяване в съответствие с 

утвърдената методика от възложителя, доколкото единият от показателите за оценка Срок за 

изпълнение на поръчката (О2), включва в себе си подпоказателите Срок за изпълнение на 

строителството на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен Василев, гр. Смолян (О2.1) и Срок 

за изпълнение на строителството на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. 

Смолян (О2.2), които се оферират в Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие 

с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 

4, както изрично е посочено в утвърдената методика за оценка на офертите. Това 

несъответствие в офертата на участника не може да бъде санирано чрез допълнително 

представяне от този участник на разяснения, след като офертното предложение в тази си част 

подлежи на самостоятелно оценяване. 

Стратегия за управление на риска: 

Стратегията за управление на риска се състои от встъпителна теоретична част с цел 

изясняване на понятието „риск“. Подробно и изчерпателно са определени относимите понятия 

и термини. По същество, указаните от Възложителя в документацията за участие рискове са 

идентифицирани, като в таблица участникът е извършил анализ на всеки от тях, включващ: 

проявна форма, вероятност, въздействие, рейтинг, влияние на риска, мерки за 

предотвратяване/недопускане на риска и мерки за преодоляване на риска. Отделно участникът е 

идентифицирал дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на обществената 

поръчка и дейности за контрол на мониторинга на риска. 

 Ценово предложение: 

 Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностени 

количествени сметки за строителните обекти и анализни цени, е съобразено с определения от 

възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без 

отклонения.  Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 Заключение на комисията: 

 Офертата на участника не следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите.  
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2. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на разяснения 

за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

 

3. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на 

участника „ДЮЛГЕР“ ООД съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите и класиране.  

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за 

изпълнение на поръчката (О1), Срок за изпълнение на поръчката (О2) и Управление на 

риска (О3), както и така извършеното крайно оценяване, са закрепени таблично, както 

следва: 
 

Оценяван участник:  „ДЮЛГЕР“ ООД 

 

Оценка по показател: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

(О1) 

 

40  точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения 

показател и предложение на единствения допуснат участницик, описано в настоящия 

протокол. 
 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

(О2) 

 

30 точки 

Оценка по подпоказател: 

Срок за изпълнение на строителството на 

Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен 

Василев, гр. Смолян (О2.1) 

 
 

15 точки 

Оценка по подпоказател: 

Срок за изпълнение на строителството на 

Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен 

Василев, гр. Смолян (О2.2) 

 
 

15 точки 

Мотиви: 

Посочената оценка по всеки подпоказател е получена в резултат от прилагане на 

съответната формула за оценка и предложения на единствения допуснат участницик, 

описани в настоящия протокол. 
 

Оценка по показател: 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

(О3) 

 

30 точки 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на стратегията на 

участника за управление на риска, която е обстойно и детайлно описана в настоящия 

протокол. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на риска” се 

състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието „риск“. Подробно и 

изчерпателно са определени относимите понятия и термини -  риск, цел на стратегията за 

управление на риска, анализ на рисковете, форми на проявление, оценка на вероятността на 

възникване и степен на влияние върху изпълнение на дейностите по проекта, мерки за 
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управление на рисковете. Участникът е определил следните елементи на риска: вероятност 

от възникване, експозиция и последици, като е представил методика, по която е извършил 

анализа на проектните рискове, която съдържа следните основни положения: възприет е 

цифров израз на степенуване на вероятността, експозицията и тежестта на вредата и 

система за относителна градация (Р) като степен на влияние върху изпълнението на 

дейностите по договора, съставена от произведението на трите параметъра - вероятност 

от възникване (В), експозиция (Е) и последици (вреда) (П), като за всеки от посочените 

параметри е дадена скала на оценката им. На база на получените стойности е представена 

таблица за извършване на 5-степенна класация на влияниетп на риска върху изпълнение на 

дейностите (Р), включваща пет степени на влияние. Като краен резултат участникът 

предвижда оценката на риска, която установява допустимостта на риска и необходимостта 

от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и ограничаване, като е 

представена йерархия на действията с определяне на приоритетите и разработване на 

програма за изпълнение на необходимите мерки. На база предложената методика участникът 

е направил анализ на всеки един от дефинираните от възложителя рискове. 

По същество, указаните от възложителя в документацията за участие рискове са 

идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е налице изложение, съдържащо анализ в 

следния обхват: значение, оценка, форма на проявление и мерки за управление, като за всяка 

форма на проявление са описани мерки за предотвратяване на настъпването, мерки за 

минимизирани/елиминиране на последиците при настъпване на риска. Така например по 

отношение на рискове, свързани с качеството на изпълнението“ участникът определя, че 

вероятността този риск на настъпи е общо ниска и степента на влияние е общо средна. За 

качествени риск „Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя“ участникът е: извършил 

оценка, при която е определил, че вероятността от настъпване е ниска, а степента на 

влияние е средна; определил възможни форми на проявление и мерки за управлението им, както 

следва: 1. Форма на проявление: Ненавременно констатиране на дефекти и отклонения на 

доставените материали, детайли, конструкции и/или изделия на обекта; Мерки за 

предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в определените в 

технически спецификации обем, качество, срок: Участникът предвижда доставка на 

качествени материали според утвърдените стандарти и изисквания, съпроводени с всички 

необходими декларации за съответствие и сертификати; Контрол по качеството ще 

инспектира всички материали/изделия при получаването им за повреди и за съответствие с 

поръчката; Въвежда се регистър за доставката на материали, полуфабрикати и изделия. 

Приемането на доставените материали се извършва от техническия ръководител на обекта 

и контрольора по качеството. При използване на материала се извършва повторна проверка. 

Участникът предвижда лабораторните изпитвания; Стриктно съблюдаване на процедурите 

по внедрената система за управление на качеството -ISO 9001 в т.ч упражняване на входящ 

контрол и регистриране на несъответствията; Събиране и анализ на информация пряко от 

Техническия ръководител относно годността и съответствието на влаганите материали/ 

изделия с цел ранно установяване на евентуални отклонения; Мерки за 

минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде завършен в 

определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

Възложителя: Отстраняване на дефектните или неподходящи материали и изделия и 

замяната им с одобрени такива; Незабавна заявка от друг производител на материали с по-

високи качества, които са предварително проверени от Контрольора по качеството в 

дружеството; Ангажиране на допълнителен експертен състав на дружеството за 

извършване на входящ контрол; Засилен контрол и наблюдение на изискванията на 

производителя/ доставчика за правилно съхранение на материалите в сладовите площи на 

изпълнителя. 2. Форма на проявление: Увреждане на складирани материали/изделия, 

техническо оборудване и конструкции по вина на изпълнителя; Мерки за предотвратяване на 

настъпването така, че договорът да бъде завършен в определените в технически 

спецификации обем, качество, срок: Ограничаване на достъпа до материалите до тези, които 
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имат право и компетенция за използването им; Правилно съхраняване на материалите и 

техническото оборудване; Осигуряване на охраняеми помещения и места за съхранение на 

материалите и изготвяне на инструкции до персонала, за да се избегне евентуално увреждане; 

Извършване на оглед от Контрол по качество и Технически ръководител на материалите/ 

изделията непосредствено преди влагането им; Мерки за минимизиране/елиминиране при 

настъпване така, че договорът да бъде завършен в определените в тех.спецификации обем, 

качество, срок: Отстраняване на увредените материали/елементи и замяна с 

некомпроментирани такива; Продължаване изпълнението на друг участък при налични на 

подходящи материали с цел избягване на закъснение в целия обект; Включване на 

допълнителни човешки ресурси за наваксване на закъснението в раб.участък където 

подлежат за влагане увредените материали; Назначаване на допълнителен персонал, които 

да следи за правилното съхранение и охрана на материалите; 3. Форма на проявление: 

Неспазване инструкциите за влагане /използване на материали, конструкции и/или изделия; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

Възложителя: Изискване на указания/инструкции от производителя/доставчика в ранен етап 

и запознаване техническия ръководител и контрольора по качество с тях; 

Разработване/актуализиране на технологичните карти и работни инструкции при 

съобразяване на изискванията за влагане и запознаване изпълнителския персонал с тях; 

Участия на техническия ръководител в информационни срещи / обучения, организирани от 

производител/доставчик с цел запознаване със спецификите на продукта; Постоянно 

осъществяване на контрол при валагането/използването на материалите от страна на 

техническия ръководител и конторльора по качество; Мерки за минимизиране/елиминиране 

при настъпване така, че договорът да бъде завършен в определените в тех.спецификации 

обем, качество, срок: Провеждане на незабавна информационна среща с изпълнителския 

персонал допуснал отклонението и даване на допълнителни и задължителни разяснения 

относно начина на използване; Въвеждане на правнодопустими дисциплинарни мерки спрямо 

работниците за обезпечаване на изпълнението; Подмяна на изпълнителския състав с друг или 

привличане на допълнителен трудов ресурс. Видно от изложеното е, че участникът е 

предложил много повече от 3 различни мерки както за предотвратяване на настъпването, 

така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. Прави 

впечатление конкретното описание на всички мерки, които са адекватни и кореспондиращи 

със съответния идентифициран риск. Получената максимална оценка по този показател се 

мотивира и от обстоятелството, че участникът е предвидил ефективни и ефикасни 

дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и 

ефективни и ефикасни дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, които 

са описани в настоящия протокол. При анализ на дейностите за мониторинг и контрол 

комисията счита, че същите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати 

от изпълнението им способстват за постигане на целите по мониторинг и контрол и 

гарантират възможността за постигане на положителни резултати. По същия начин е 

извършен и цялостния анализ по отделни сегменти и на останалите рискове.  

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част на Стратегията за 

управление на риска е всеобхватно, в него е обърнато внимание на всеки един от възможните 

рискове, като по отношение на него е налице всяко едно от трите обстоятелства, посочени 

от Възложителя в одобрената от него методика за оценка на офертите, а именно:  

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за предотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете.  

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

Ето защо, участникът получава 30 точки по настоящия показател. 
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ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

 

100.00 точки 

 

Мотиви: 

Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за 

определянето й и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия протокол. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

І. Предлага за отстраняване от производство по възлагане на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, 

ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“, 

следните участници: 

1. „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. 
2. „МУРДЖЕВ – ТРАНС“ ЕООД. 

3. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД. 

 

IІ. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, 

ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“, 

както следва: 

Първо място: „ДЮЛГЕР“ ООД, 

с получена максимална обща комплексна оценка КО =  100  точки. 

 

ІIІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена 

поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН 

ВАСИЛЕВ, ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПОДПОРНА СТЕНА № 3“, класирания на първо място участник, както следва: „ДЮЛГЕР“ 

ООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания участник в предложението му: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 149 488.56 лева /словом сто четиридесет и девет хиляди 

четиристотин осемдесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС, която стойност е 

формирана на база на следните оферирани цени по строителни обекти: 

 Цена за изграждане на подпорна стена № 2 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

55 921.11 лева /словом петдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и един лева и 

единадесет стотинки/ без ДДС; 
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 Цена за изграждане на подпорна стена № 3 към ул. Проф.Асен Василев, гр. Смолян: 

93 567.45 лева /словом деветдесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем лева и 

четиридесет и пет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 3.50 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 50 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка, определен на база на следните оферирани 

срокове за изпълнение на отделни строителни обекти, както следва: 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 2 към ул. Проф. Асен Василев, гр. 

Смолян: 56 /словом петдесет и шест/ календарни дни, считани от извършването на 

подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 Срок за изграждане на Подпорна стена № 3 към ул. Проф. Асен Василев, гр. 

Смолян: 56 /словом петдесет и шест/ календарни дни, считани от извършването на 

подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 

заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

 

Комисията приключи работа на 27.10.2017г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на 27.10.2017 г. в 16:50 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: инж. Васка Георгиева Караджова положен подпис 

Членове: Станка Василева Делирадева положен подпис 

  инж. Цвятко Момчилов Каменов положен подпис 

 

 

положени подпис и печат 

Дата: 30.10.2017г. Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА 

Заместник-кмет на община Смолян, 

изпълняваща длъжността кмет на община 

Смолян съгласно Заповед за заместване на 

кмета № РД-0882/20.10.2017г. 

 

Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание 

чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД). 


