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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 
ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. 
СМОЛЯН“ , откритa с обява на кмета на община Смолян № 5 от 13.04.2017г., публикувана 
заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1959 - профил на купувача, за която обява на 
Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: 
информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 
стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9063402 и информация за удължаване 
на първоначалния срок за подаване на оферти под уникален код ID 9063922 

 
 

Първо заседание: 
 

Днес, 11.05.2017 г. от 09:00 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-15/11.05.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
Председател:  
инж. Мариана Александрова Цекова - заместник-кмет на община Смолян и ръководител на 
проекта. 
Членове: 
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян и 
координатор СМР 1 по проекта. 
инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 
координатор СМР 2 по проекта. 
Сузана Замфирова Хаджийска – гл. експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян и 
счетоводител по проекта. 
Любомир Петров Равелов - директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян и юрист по проекта. 
 
 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. 
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 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 – 2 (две) оферти, както следва: 
 

№  
Наименование на участника 

Регистрационен 
номер на 

предложението 

Дата и час на 
получаване на 
предложението 

 
 

1. 
 

„СТ КЛИНЪР“ ЕООД 
адрес: гр. Хасково 6300, ул. Александър Стамболийски 

№ 23, вх. А; тел./факс: + 359/38/660662; e-mail: 
firmi@dir.bg 

 
 

ДЛ009696 
 

 
02.05.2017 г., 

15:45 ч. 
 

 
 

2.  

„ВЕНИГАЗ“ ЕООД 
адрес: с. Баните 4940, община Баните, област 

Смолян; гр. Пловдив 4023, район Тракия, жк Тракия, 
бул. Освобождение № 39А, вх. Б, ет. 3, ап. 7;  
тел.: + 359/887/633333; e-mail: venigas@abv.bg 

 
 

ДЛ009696 
 

 
 

02.05.2017 г., 
16:09 ч. 

 

 
3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 
 
3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 
 
4. При отварянето на офертите не присъстваше представител на никой от участниците. 
 
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. С 
извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито 
заседание. 

 
Второ заседание: 

 
На 08.06.2017 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-15/11.05.2017г. 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 „СТ КЛИНЪР“ ЕООД и 
„ВЕНИГАЗ“ ЕООД (установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, установяване на съответствие на техническото предложение с 
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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, съдържащи се в офертите на участниците: 
 
1.1. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертата на участника „СТ 

КЛИНЪР“ ЕООД: 
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, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвени 
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 документи 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 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 - II група (строежи от 
транспортната инфрактура), строежи от IV категория (Съгласно данни от 
Удостоверение, издадено от Комисията за воденето, поддържането и ползването на 
Централния професионален регистър на строителя). 

 Удостоверил е, че за изпълнението на поръчката разполага с ръководен състав, който 
ще изпълнява строителството, включващ минимум петима специалисти, както 
следва:  Технически ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по 
чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията - строителен инженер; 
Строителен инженер по част „Конструкции“, който да притежава диплома за 
завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност 
промишлено и гражданско строителство, квалификация строителен инженер; Ел. 
инженер, който да притежава диплома за завършено висше образование, 
образователна степен магистър, специалност електроенергетика и електро-
обзавеждане; Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно 
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изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и 
Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да  е 
технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище 
с квалификация „строителен инженер“ и да притежава необходимия валиден 
сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 
„координатор по ЗБУТ“; Специалист по контрола на качеството, който да притежава 
удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 
съществените изисквания за безопасност. 

 Удостоверил е, че за изпълнението на поръчката разполага с техническо оборудване, 
необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ 
самосвал, комбиниран багер с чук, трамбовка ръчна, бетон помпа и бетоновоз. 

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 
качеството по стандарт EN ISO 9001 и системи за екологично управление по 
стандарт EN ISO 14001, 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. 

1.1.2. 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 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, 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. 
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Оферта по същество: 
 Цена за изпълнение на поръчката: 248 303.54 лева /словом двеста четиридесет и осем 
хиляди триста и три лева и петдесет и четири стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 
 Часова ставка: 4.00 лева/час; 
 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 
 Допълнителни разходи за механизация: 30 %; 
 Доставка-складови разходи: 12 %; 
 Печалба: 10 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 65 /словом шестдесет 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: 
 Стратегия за изпълнението на обществената поръчка 

 Обосновка:  
• Предложеният от участника проект е разработен с цел да се реализира 

предмета на поръчката в оптимален срок с оптимални количества ресурси - 
труд, механизация при спазване на всички нормативни актове по 
безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно 
оборудване. Той е разработен на база: Технически спецификации от 
Възложителя; Инвестиционен проект и Количествена сметка, неразделна 
част (приложения) от Техническите спецификации; 

• Местоплоложение и характеристики на площадките и обектите предмет на 
обществената поръчка; 

• Разбиране за същността на исканията на Възложителя, представени в 
Техническата спецификация и видовете работи, предмет на договора, 
включва изграждане на нова пешеходна пътека за създаване на достъпна 
градска среда. 

 Описание на цялостния процес на изпълнение, организация и управление: 
• Организация и подход на изпълнение на обекта - методи за организация: 

o Участникът предвижда при организацията и изпълнението на 
строежа да се обособят и подредят групи от мероприятия и 
действия, чрез които да се реализира строежът в оптимален срок, с 
оптимални количества ресурси при спазване на определени 
задължителни правила, включително правилата на ЗБУТ, както и 
съдржащите се на чл. 169 от ЗУТ.  

o Основните дейности, които ще бъдат извършени от участника са: 
 Извършване на предвидените в проекта и количествената 

сметка видове и обеми СМР при гарантирано прилагане на 
действащите нормативни изисквания и завършване на обекта в 
срок; 
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 Изготвяне съвместно със Строителния надзор на актове по 
време на строителството на обекта съгласно изискванията на 
Наредба № 3 от 31.07.2003г.; 

 Подготвяне на документацията за приемане и въвеждане в 
еклсплоатация, съгласно изискванията на ЗУТ; 

 Опазване на околната среда по време на строежа. 
o Съответно резултатите, които се постигат с реализацията на 

горепосочените дейности от участника са: 
 Качествено строителство в съответствие с техническата 

спецификация на обекта и заложените в нея стандарти, 
наредби и други нормативни документи; 

 Изготвена документация, която се изисква от българското 
законодателство за държавно приемане на обекта и 
въвеждане в експлоатация; 

 Изпълнение на изискванията за опазване на околната среда. 
o За обекта участникът е разработил  организация, която  включва: 

 Определяне  на  основните организационни решения; 
 Определяне на  основните технологични решения при 

изпълнението на строежа; 
 Изчисление на необходимите ресурси за изпълнение на 

организационните и технологични решения; 
 Разработване на  варианти за евентуално коригиращи 

действия в хода на изпълнение на строителството на 
организационните и технологични решения, в зависимост от 
необходимите ресурси и възможностите за осигуряването им;  

 Разработен график при оптимално използване на ресурси и 
време;  

 Разработени мероприятия за осигуряване безпрепятственото 
изпълнение на видовете СМР на обекта. 

o Участникът гарантира осигуряването на подходяща организация за 
изпълнение на работите, отговаряща на изискванията на 
Възложителя. За изпълнение предмета на поръчката участникът 
предвижда обезпечаване на необходимите ресурси, в това число: 
техническо ръководство; необходимия брой работници; качествени 
материали; съвременна строителна механизация; контрол на 
изпълняваните работи относно качеството, спазване на проектите и 
на строителния график. 

o При изпълнение на работите участникът ще прилага съвременни 
методи и технологии за изпълнение на работите, отговарящи на 
изискването за оптимално изпълнение на работите: Качество и срок, 
съобразен с общия срок за завършване и с технологична 
последователност на работите; Доставка на необходимите 
материали и оборудване съобразно хода на строитеството; За 
отделните видове работи ще бъде осигурявана подходяща 
механизация, с необходимата производителност; Работите ще бъдат 
извършвани от работници с подходящата квалификация, 
притежаващи необходимите документи и сертификати; Всички 
работи ще започват с организационна и подготвителна дейност. 
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• Описание на организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката: 
o Общи принципи: 

 Участникът е разделил условно строителния процес на етапи, 
защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания, но 
всеки етап започва след преглед на мероприятията по ЗБУТ.  

 Основни етапи на строителството: 
 Подготвителен етап – установяване на офиси за 
ръководния персонал, съблекални, складови помещения; 
Осигуряване на строителни материали, оборудване и 
съоръжения, необходими за изграждане на обекта; 

 Строителни и монтажни работи на основното 
строителство в съответствие с одобрените проекти и 
техническото задание; 

 Дейности за предаване на обекта на възложителя – 
почистване и демобилизация, тествания, изпитвания и 
сертификация за въвеждане в експлоатация; изготвяне 
на екзекутивна документация и предаване на обекта; 

 Гаранционно поддържане - отстраняване на дефекти, 
констатирани през периода на гаранционно поддържане 
съгласно договорните условия. 
Забележка: oтделните етапи се различават по 
характера си, но поради особеностите на строителния 
процес е възможно да съвпаднат по време на 
изпълнение; материали и съоръжения се доставят през 
целия строителен период; отделните етапи са взаимно 
обвързани и взаимно обезпечаващи се; строителния 
процес изисква спазването на определена етапност, 
която създава условия и предпоставки за спазване на 
договорните условия. 

 Етапност - в табличен вид участникът е изложил етапността 
при изпълнение на предмета на обществената поръчка, 
участникът подробно е разгледал в таблицата всеки отделен 
етап от предмета на обществената поръчка, подетап, 
продължителността му, относителни  дати за начало и край. 

 Хронологична последователност на етапите и подетапите:  
 Етап I - Подготвителен етап, включващ времето  от 
подписването на Договора до началото на 
строителството – обхват: Предаване на строителната 
площадка от Възложителя на Изпълнителя; Извършване 
на действията по разчистване на строителната 
площадка извършване на други подготвителни дейности 
за започване на строителството, включително на 
мерките за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд на строителната площадка; Дейности 
по откриване на строителната площадка – съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството – 
Акт образец 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.: 

- Подготовка на строителната площадка: 
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Организаиция на предварителната подготовка: 
Преди започване на работа по изграждането на 
инженерните мрежи и съоръжения, предмет на 
поръчката, ще бъде направена необходимата 
предварителна подготовка от участника, която 
ще обхване: временна строителна база; временно 
водоснабдяване, ел. захранване, санитарни възли; 
организиране на геодезичните работи; изясняване 
на подземната инфраструктура; осигуряване на 
ресурси за основното строителство; мерки за 
безопасност и здраве.  
Организационна схема на етапите за подготовка 
на строителната площадка, включва осигуряване 
на необходимите ресурси за строителната база; 
предоставяне на механизация за изграждане на 
строителната база и изпълнение на СМР; 
осигуряване на необходимата работна ръка; 
доставка на необходимото обзавеждане на 
строителната база. През този етап ръководният 
екип на обекта се формира и започва своята 
дейност. 
Осигуряване на ресурси за основното 
строителство. 
Безопасност и здраве: участникът е осигурил 
присъствие на обекта от Координатор по 
здравословни и безопасни условия на труд. 
Организацията по съгласуване с компетентните 
инстанции на започването на строителните 
дейности, в това число създаване на документи - 
протоколи за откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа. Участникът определя със заповед 
Ръководителя, Техническия ръководител на 
обекта и останалите длъжностни лица от 
ръководния екип. Подробно описание на 
инженерно техническия състав за обекта и 
конкретните задължения на всяко лице е 
посочено от участника в описанието на 
следващия етап. 

- Осигуряване на строителни материали, 
оборудване и съоръжения, необходими за 
изграждане на обекта: регулярност на 
доставките на строителните продукти, 
необходими за изпълнението на строежа по 
начин, който да обезпечава навременно, 
качествено и ефикасно извършване на СМР и 
спазване на графика за изпълнение на СМР; 
използване и влагане на строителни продукти по 
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вид, произход, качество, стандарт и технически 
и технологични показатели съгласно Проектната 
документация, Техническото задание и в 
съответствие с всички приложими законови 
разпоредби; снабдяване с необходимите 
материали ресурси от местни производители; 
разполагаемост с утвърдени доставчици за 
основните материали, което предполага 
перфектна координация между страните; 
създадена и добре работеща фирмена политика 
за доставка на материалите - предпоставка за 
своевременното осигуряване на необходимите 
ресурси; Влаганите основни материали следва да 
се съгласуват по вид и качество с лицата, 
определени да извършват инвеститорски контрол 
на обекта, Авторския и Строителния надзор; 
контролът ще се осъществява през целия период 
на действие по изпълнение на обекта от всички 
звена по структурната верига; недопускане 
влагането на неодобрени материали и оборудване 
дейности; техническият ръководител на обекта, 
съвместно със Специалиста по контрола на 
качеството ще разработят детайлен график на 
доставките, като отговорността за спазване на 
графика е на Техническия ръководител. 

 Етап II: Строителни и монтажни работи (СМР) на 
основното строителство в съответствие с 
одобрените проекти и техническото задание, 
включва:  

- Започването на строителните работи ще се 
извърши след съставяне и подписване на 
Протоколи Образец 2 „за откриване на 
строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа“ по 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на 
строителството. При изпълнение на 
строително-монтажните работи (СМР), 
участникът грантира спазването на  
изискванията на законовата и подзаконовата 
нормативна уредба приложима към дейностите, 
предмет на Договора, както и в съответствие с 
одобрената проектна документация и 
Техническата спецификация. 

- Обхват на дейностите предвидени за изпълнение- 
дейностите по основното строителство 
участникът условно разделя на следните основни 
подетапи: 
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Подетап първи - СМР по част Архитектурна, 
включва  изграждане на  нова пешеходна пътека с 
ширина 2,50 м от о.т.1910 при ул. Снежанка до 
о.т. 2450 при ул. Добруджа. Стълбищното рамо 
на новопроектираното стълбище е с ширина 1,50 
м. Височината преодолявана от едно стълбищно 
рамо е не по-голяма от 1,20 м. Стълбищните 
площадки са с дължина 1,50 м. Стъпалата са с 
еднакъв размер с ширина 32 см и височина 15 см. 
Първото и последното стъпало са предвидени с 
цвят контрастен на съседната настилка. На 
необходимите места на стълбището е 
предвидено да се монтират парапети. 
Подетап втори - СМР по част Конструкции: 
включва изграждане на  стълбищна конструкция, 
която се състои от 13 групи от по 4 стъпала и 7 
групи от 8 стъпала и площадки между тях. Ще се 
изпълнят осем броя армирани подпорни стени с 
дължини, както следва: стена №1 с дължина - 
540 см; стена №2 с дължина - 680 см; стена №3 с 
дължина - 520 см; стена №4 с дължина - 370 см; 
стена № 5 с дължина - 460 см; стена №6 с 
дължина - 470см; стена №7 с дължина - 380см и 
стена №8 с дължина - 570см. Подпорните стени 
се изпълняват от Подложен бетон В 12,5, Бетон 
С20/25 и стомана С420. 
Подетап трети - СМР по част Електро: в него е 
включено изграждането на ново парково 
осветление с нови стълбове свисочина 4м, със 
захранване от соларен панел. Всеки стълб ще е 
енергонезависим. 
Подетап четвърти - СМР по част Електро-
видеонаблюдение. Ще се монтира автономна 
камера, захранвана от фотофолтаичен панел. На 
стълб от уличното осветление се монтира 
фотоволтаичен панел 50W, камера и 
влагозащитен шкаф, в който се монтират 
контролер на заряда и акумулатор. Контролерът 
управлява заряда на акумулатора и захранването 
на камерата. Камерата е със SD карта с цифрова 
памет 128GB и записите се осъществяват върху 
тази карта. Преглед на записите може да се 
осъществи, като се свали картата и се постави в 
съответното възпроизвеждащо устройство. 
Подетап пети - СМР по Строителни отпадъци – 
почистване, натоварване на камион и извозване 
на строителни отпадъци. 
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 Етап III - Дейности за предаване на обекта на 
Възложителя, включват:   

Възстановителни работи - благоустрояване и 
окончателно почистване на обекта, 
демобилизация, в това число дейности по 
изземване, депониране, респективно 
оползотворяване хумусният пласт на почвата, 
като не се допуска замърсяване или увреждане на 
почвата в съседните поземлени имоти, както и 
извършване рекултивация на увредения терен; 
опазване качеството на атмосферния въздух. 
Преди въвеждане в експлоатация на строежа ще 
се извърши почистване на целия строителен 
участък и други райони, които са използвани по 
време на работите; 
Тествания, изпитвания и сертификация за 
въвеждане на обекта в експлоатация в хода на 
строителството и след неговото приключване, 
като се спазва срокът на извършването и 
периодичността им съласно изискванията на 
Техническото задание.  
Изготвяне на екзекутивна документация- показва 
точните местоположения, размери и детайли на 
работите, които са изпълнени, както и всички 
разлики между изпълненото и пректната 
документация. Екзекутивната документация 
съдържа пълен комплект чертежи за 
действително извършените СМР. 
Установяване на годността за приемане на 
строежа: След завършване на строеж 
Изграждане на пещеходна връзка (стълбище) от 
ул. "Снежанка" до ул. "Добруджа", гр. Смолян 
Възложителят, Проектантът, Строителят и 
лицето, упражняващо строителен надзор, 
съставят констативен акт, с който 
удостоверяват, че строежът е изпълнен 
съобразно одобрените инвестиционни проекти, 
заверената екзекутивна документация, 
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 
от ЗУТ  и условията на сключения договор. 
Съставяне на Констативният акт за 
установяване годността за приемане на 
строежа (приложение № 15). Актът е основание 
за съставяне на окончателен доклад от лицето, 
упражняващо строителен надзор. С този акт се 
извършва предаването на строеж от Строителя 
на Възложителя. След приключване на 
строително-монтажните работи 
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Строителният надзор, ще изготви окончателен 
доклад до Възложителя; 
Издаване на Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация. След завършване на строежа 
предмет на обществената поръчка ще се състави 
технически паспорт на строежа. Сформира се 
Държавна приемателна комсия, която ще 
приключи работата си с протокол обр. 16 в срок 
за установяване на годността за ползване на 
строежа  съгласно Нредба 3 от 2003г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  Протокол обр. 16 е основание 
за издаване на разрешение за позлване на 
строежа или отказа за издаване на същото. След 
завършване на строежа и приключване на 
приемните изпитвания, когато те са необходими 
Възложителя подава заявление пред общината за 
въвъвеждане на обекта в експлоатация, 
придружено с необходимата докуемнтация. Т. 
като строежът е 4 категория се въвъвежда в 
експлоатация въз оснвоа на удостоверение за за 
въвъждане в експлоатация от органа издал 
разрешенеито за строеж- община Смолян.  

 Етап IV: Гаранционно поддържане, дейности които 
включва този етап са: Отстраняване на дефекти, 
констатирани през периода на гаранционно поддържане 
съгласно договорните условия. Участникът ще 
отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 
появилите се впоследствие дефекти в гаранционните 
срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане 
в експлоатация на строежите в Република България и 
минималните гаранционни срокове за изпълнение 
строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 

 Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния 
процес и вътрешен контрол на изпълнителя, подробно описана  от участника: 

• Описание на взаимодействието с различните участници в процеса съдржа: 
o Основните участници в строителния процес са:  

 Възложителят: Възложителят в рамките на своите права 
упражнява цялостен и непрекъснат контрол при изпълнение на 
работите и при необходимост и по свое усмотрение да 
упражнява лабораторен контрол на влаганите материали и 
качеството на извършените работи. Възложителят оказва 
необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на 
възложената му работа и осигурява всички съгласувания и 
разрешения, съгласно нормативната уредба. 

 Строителният надзор: Той е един от най-важните фактори, 
определящи правилното и справедливо прилагане на условията 
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на договор и следи за извършване на строителството съгласно 
Нормативните документи в Р България, одобряване на 
решения, инспекция на работите, указания на изпълнителите, 
изискване на информация, предлагане на промени, проби при 
строителството, актуване на плащания. 

 Проектантът: изпълнява авторски надзор и при необходимост 
разработва детайли в хода на строителството. 

 Изпълнителят, това е Строителят. Участникът е описал 
задълженията на строителя.  

Комуникацията с всички заинтересовани страни, ще се 
осъществява писмено или на работни срещи, които ще се 
протоколират. За тази цел ще бъдат осъществени редица 
дейности в това число: ефективно, безпроблемно, добро 
сътрудничество и координация на действията между Възложител 
и Изпълнител; 

o Списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта 
и изискванията на техническата спецификация: 

- Задача 1: Провеждане на “kick off meeting” за старта на 
изпълнението на строителството. Провежда се първа среща с 
екипите на Възложителя, Изпълнителя и Надзора отговорни за 
изпълнението на обекта. Целта на тази среща е преди всичко 
административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, 
до дискутиране на изискванията, представяне на документи 
изисквани от Изпълнителя преди да започне работа, доставки 
на основно оборудване и приоритети, строителни процедури и 
всеки специфичен и уникален критерий, който трябва да се 
спазва и др. На тази среща ще се обсъдят: Планът за 
действие, отговорниците за неговото изпълнение, ще се обсъди 
актуализираният график по изпълнение на обекта, съобразно 
подписания договор за изпълнение на строителните работи, ще 
се приемат правила за наблюдение и отчитане, определят се 
начините и средствата за събиране на информация. 

- Задача 2: Представяне на съответните образци на документи, 
които участникът следва да попълва и подготвя във връзка с 
изпълнението на обекта. 

- Задача 3: Работни срещи по време на строителството - 
провеждат се на интервали от една седмица. На редовните 
срещи трябва да присъстват следните страни: Възложителя, 
Надзора, Изпълнителя и при необходимост Проектанта. 
Когато е необходимо ще се организират други срещи - по 
искане на Възложителя или Изпълнителя. 

- Задача 4: Подготовка на документите във връзка с докладване 
на изпълнението на обекта. 

- Задача 5: Съставяне на актове по време на строителството, 
съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за 
контрол и приемане на строителни и монтажни работи, не 
посочени в НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003г. 
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- Задача 6: Реализация на ежедневните дейности, свързани с 
организацията и управлението на изпълнението на договора. 

- Задача 7: Измерване на извършените СМР и уточняване на 
протоколите за установяване на извършената работа (акт 
обр. 19), в това число измерване на работите в  Мерни единици. 
Измерване на извършените работи. Промени в количествата 
на работите и нови видове работи.Представители на 
Възложителя и техническия ръководител ще определят чрез 
измерване на обекта действителните количества на 
извършените работи и стойността на тези количества 
работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с 
условията на договора. При изпълнението на договора 
участникът предвижда, че е възможно да се налага 
изпълнението на количества от отделните работи, които 
надвишават количествата в количествено-стойностната 
сметка, необходими за нормалното продължаване на 
работите по договора, които не са по вина на изпълнителя. 
Документи по измерването на извършените видове работи, в 
това число: Актове за скрити работи; Подробна количествена 
сметка за изпълнените работи; Копия от заповедите в 
заповедната книга на обекта; При необходимост се 
представят копия от проектната документация /чертежите/ 
с нагледно отбелязани извършените работи (при 
необходимост); Снимков материал;Други съгласно 
изискванията на Възложителя; 

- Задача 8: Документални верификации (проверки) се извършват 
върху 100% разходооправдателни документи; 

- Задача 9: Подготовка на документите във връзка с 
окончателното изпълнение на строителството и 
окончателното предаванена обекта, тук е посочена от 
участника, че Изпълнителят поканва Възложителя да направи 
оглед и да приеме извършената работа и за съставяне на 
констативен акт образец № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. С този акт се извършва и предаването на 
строежа от Изпълнителя на Възложителя и договорът ще се 
счита за изпълнен.  

o Описание на вътрешния контрол, който участникът ще упражнява 
при изпълнението на проекта: Интегрираната система за управление 
гарантира ефикасното функциониране и управление на процесите  
според учстника и последният е посочил чрез нея какво се осигурява. 
Вътрешната оценка и контролът на проекта. Вътрешният 
мониторинг. Мониторинг на изпълнение на обекта, включва първо 
направление: ще се извършва наблюдение за това дали се извършват 
правилно дейностите по обекта; правилно ли се оформят 
документите в хода на изпълнението на обекта; спазени ли са всички 
процедури по ЗУТ, действащите наредби и други нормативни актове в 
областта на строежите и второ направление: ще се извършат 
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текущи срещи и обсъждане от екипа на обекта за възникнали 
проблеми и рискове, които биха могли да нарушат сроковете за 
изпълнение на дейностите по проекта и качеството на тяхното 
изпълнение. Ще се правят съвместни регулярни срещи между 
Изпълнителя и експертите от Общината, които ще отговарят за 
изпълнението на проекта. За всяка среща ще се изготвят протоколи. 

 Методика за съхранение и отчетност на проектната и 
строителна документация за всеки обект. 

o Подробно описание на начините за разпределение на дейностите и 
отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на 
дейностите. Участникът предвижда да се сформира екип от 
инженерно-технически лица, притежаващ необходимата 
професионална квалификация и опит, съответстващи на 
спецификата на поръчката в следния състав: Технически ръководител 
на обекта; Строителен инженер по част „ Конструкции“; Ел. 
Инженер;  Специалист по контрола на качеството; Координатор по 
безопасност и здраве. За всеки експерт са изложени общите му 
задължения и отговорности, както е посочено лицето, пред което 
експертът отчита изпълнението на задачите си. Разпределение на 
дейностите и отговорностите между отделните експерти, 
ангажирани в осъществяването на работите по обществената 
поръчка, ще следват вертикалния подход - от ръководителя на 
обекта към останалата част на екипа и като последна фаза 
работниците, извършващи ремонтните работи. Ръководителят на 
обекта ще е изцяло отговорен за спазването на линейните графици, 
навременно осигуряване на необходимите материали и техника, 
взаимоотношенията с възложителя и строителния надзор, при 
необходимост с контролни органи от страна на финансиращата 
институция. В тази връзка участникът е представил Органиграма на 
работния екип. Участникът също така подробно е описал 
разпределението на отделните задължения и дейности между 
ключовите експерти, представил е нагледно в таблица, съдържаща 
наименование на етапите и дейностите, наименование на експерта и 
задълженията на отговорния за изпълнението експерт, за всеки 
отделен етап и пдоетап от предмета на обществената поръчка. 

 Предложение относно мерки за осигуряване на качеството, включително процедури 
за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката: 

• Организация на контрола на качеството включва: 
o Осигуряване на качество. Участникът декларира, че е сертифициран 

в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 
9001:2015 - Управление на качеството, ISO 14001: 2004 - Управление 
на околната среда, т.е. се управляват всички процеси и дейности, 
съгласно изброените по-горе международни стандарти, включително 
вътрешна комуникация и външна комуникация с всички 
заинтересовани страни. Участникът е превидил редица методи за 
осигиряване контрол на качеството. 

- Описание на контрола на качеството: 
участникът ще предприеме конкретни мерки, с 
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цел непрекъснат и ефективен контрол на 
качеството по време на строителството, 
гарантиращ високо качество на извършваните 
дейности и също така постоянен достъп и 
контрол до наличната документация. Основните 
направления на тази дейност са: Входящ 
контрол, Операционен и текущ технологичен 
контрол, Приемателен контрол. Участникът 
поставя най - голям акцент върху конторла на 
качеството на: материалите; 
транспортирането, складирането и 
съхранението на материалите;изпълнените СМР, 
съхранението на документацията. 

• Контрол и качество на строителните материали. Участникът гарантира 
влагането на  висококачествени материали и строителни изделия. 
Извършването на СМР и влагането на материалите ще бъде по стандарт, 
специфициран в техническата спецификация на Възложителя и ще 
отговарят точно на одобрения проект, работата и материалите ще бъдат 
по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг 
равностоен европейски стандарт. Качеството на влаганите материали ще 
се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт 
подписана и подпечатана от производителя или негов представител. 
Влаганите строителни материали ще бъдат придружени с декларация за 
съответствие и с указания за прилагане на български език. В процеса на 
работа ще се извършват необходимите изпитвания на строителните 
конструкции и инсталации. Участникът е посочил подорбно на кои 
стандарти ще отоговарят основаните материали, които е предвидено да се 
вложат при изпълениео на предмета на обществената поръчка, в това 
число: Улични стълбове; Изграждането на стоманотръбните стълбове; 
Бетонови работи; Армировъчни работи; Кофражни работи; Подови 
покрития; Дренажни тръби; Земни работи; Хидроизолация. 

- Описание на мерките за контрол на качеството 
на материалите за обекта, в това число: 
своевременно доставяне на материалите на 
обекта; доставяне на  мостри на материалите, 
които ще се влагат при строителството;  
Специалист по контрола на качеството ще 
запознае Представител на Възложителя с 
цялата информация, относно предвидените за 
употреба материали, преди тяхното влагане на 
обекта; Всички ново получени в склада продукти, 
строитлени материали и резервни части , ще с 
еопиша от техничесия ръководител в „ Дневник за 
входящ конторл“; Специалист по контрола на 
качеството извършва всички предвидени в 
стандартизационните документи и 
техническата документация контролни 
дейности. 
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-   Описание на експертите и взаимовръзката 
между тях при осигуряване контрола на 
качеството на материалите- участникът е 
направил подробно описание на цикъла на контрол 
на влаганите материали, с цел да не се стига до 
влагане на некачествени такива, в товас число 
материали с влошени качествени 
характеристики и без необходимите документи 
за качество.  

o Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите. 
Участникът предвижда като конкретни мерки: транспортирането 
на влагания материал с подходящи транспортни средства; 
товаренето и разтоварването на материалите се изпълнява с 
подходяща според вида на материала техника; при съхранението 
материалите се подреждат според указанието на производителя, 
според поредността на използване и по видове; при складирането на 
материали на открито, трябва да се съобразява, с атмосферните 
влияния с цел предпазването им от увреждане. Участникът е 
направил описание на експертите и взаимовръзката между тях при 
осигуряване контрола върху транспортирането и съхранението на 
материалите.  

o Контрол и приемане на извършените СМР: При контрола на 
изпълнението и приемането на СМР работи ще се проверява 
съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за 
съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, 
регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и 
изпълнението на строителните и монтажни работи. При контрола 
на изпълнението и приемането на работите ще се проверява 
съответствието им с изискванията на инвестиционния проект, 
както и спазването на нормативните актове, регламентиращи 
осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на 
строителните и монтажни работи. Приемането на работите ще се 
извършва както по време на изпълнението (междинно приемане), 
така и след окончателното им завършване.контрол на строитлените 
процеси на обекта предмет на обществената поръчка- участникът е 
предвидил конкретни мерки.  

o Описание па експертите и взаимовръзката между тях при 
осигуряване контрола на качеството при изпълнението на СМР на 
обекта. Пълно описание на начина на разпределение на дейностите и 
отговорностите между предлаганите специалисти, участникът е 
посочил в таблица, която включва наименование на етапите и 
дейностите, отоговорности между специалистите.  

- Приемането на готовите СМР: По видове СМР в 
Правилника за изпълнение и приемане на 
съответния вид работа са посочени 
техническите изисквания и допустими 
отклонения, въз основа на което се извършва 
оценяване на качеството им, според това се 
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приемат и измерват следните видове работи, 
съгласно изискванията: архитектурни работи 
(покритие на бетонови повърхности), земни 
работи, стоманобетонна 
конструкция(кофражни работи), армировъчни 
работи, бетонови работи, приемане на 
стоманобетонови конструкции, електро 
инсталации; оборудване за видеонаблюдение. 

- Контрол на видовете работи провежда се от 
техническия ръководител на обекта, при 
изпълнение на съответния вид технологична 
операция, като резултатите се отразяват в 
Карта за операционен контрол на СМР. Освен 
вътрешния контрол, провеждан от инженерно - 
техническите кадри и/или упълномощените лица, 
при определени СМР се извършва и външен 
контрол върху тяхното изпълнение. 
Изпълнението на този контрол се извършва от 
съответните лицензирани лица или акредитирани 
лаборатории, които регистрират 
съответствието на даден вид работа и при липса 
на отклонения разрешават чрез и в присъствието 
на Строителния надзор/ Консултанта 
изпълнението на последващите работи. 

- Kонтрол при изпълнение на изкопи включва  
следните проверки: изпълнение на всички 
завършени работи, предшестващи започването 
на изкопите;спазване на технологичните 
изисквания и на правилата за безопасност на 
труда; спазването на проектните изисквания по 
отношение на временните и окончателните 
откоси и контури на изкопите. Не се допуска 
изпълнение на изкопи, когато не е представен 
документ за завършване на Работите, които 
предшестват изкопите. Спазването на 
проектните и технологични изисквания и на 
правилата на труда по време на изпълнението на 
изкопите до тяхното завършване трябва да се 
доказва с: екзекутивни чертежи за извършените 
изкопи с нанесени точни данни за разкритите 
геоложки породи; дневник за извършени пробивно-
взривни работи при изкопи в скални породи, 
съдържащ данни за пробиването на взривни дупки 
и сондажи, включително с данни за диаметъра, 
разположението и дълбочината на дупките. При 
изпълнение на изкопите не се допуска: 
увеличаване на широчините или дължините на 
различните видове изкопи, както и промяната на 
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откосите им; извършването на земни работи 
чрез подкопаване и съответното оставяне на 
козирки над забоя и надлъжни пукнатини в 
горните ръбове на изкопите; прекопавания на 
изкопите в земни почви; 

- Контрол на качеството на стоманобетонните 
конструкции: гарантира нормативната им 
надеждност при експлоатация и дълготрайност 
и при минимални разходи за поддържане. 
Участникът е описал подробно какво включва 
контролът  по време на производството на 
бетона; 

- Контрол при изпълнението на 
стоманобетонните конструкции обхваща 
качеството на добавъчните материали, 
свързващите вещества, водата и добавките, а 
също така и условията за тяхното съхранение; 

- Контрол на качеството на електро 
инсталациите и видеонаблюдението гарантира 
според участника нормативната им надеждност 
при експлоатация и дълготрайност и при 
минимални разходи за поддържане; 

-   Контролът на бетона на строителната 
площадка включва: входящ контрол при 
доставяне на бетонната смес; проверка на 
консистенцията и вземане на контролни проби за 
определяне на класа на бетона по проектните 
показатели; отделните работи (процеси) по 
време на полагането, обработката и 
отлежаването на бетона; качеството на 
извършените бетонови и стоманобетонови 
работи по външен вид след декофрирането. 

- Контрол при съхранение на документацията: 
документите, които доказват строителството 
ще се съхраняват в отделен архив, предназначен 
за целта, с осигурен достъп до него по всяко 
време за Възложителя. 

 Идентифициране на евентуалните рискове и стратегия за справяне с тях: 
• Управление на риска участникът определя като задължителен елемент от 

процеса на цялостното управление на инвестиционния строителен проект. 
o Основните цели на процеса по управление на риска вклюват: 

своевременното откриване и противодействие на значимите за 
Дружеството рискове, застрашаващи целите; създаване на 
предварителна информация за възможните методи за намаляване на 
негативното влияние и вероятността на настъпване на рисковете и 
др. изброени от участника.  

o Идентифициране на рисковете: Това е първият етап от процеса на 
управление на риска, при който се откриват рисковете, които биха 
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могли да повлияят негативно върху изпълнението на предмета на 
обществената поръчка. Идентифицирането на рисковете, които са 
свързани с постигането на определена стратегическа или оперативна 
цел, участникът описва подоробно. 

• Основни дефиниции и анализ на евентуалните рискове и предложени 
ефективни мерки за тяхното преодоляване като предпоставки за 
качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката: 

o Участникът разглежда следните рискове, които могат да 
възникнат при изпълнението на договора: 

 Времеви рискове, включват се: 
1. Закъснение началото на започване на работите:  

 Критерий / признак даващ индикация за началото за 
проявлението на риска: не започване на работите 
веднага с подписването на договора и въздействие върху 
изпълнението на договора при възникване на риска. 

 Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:  
навременна и бърза мобилизация на всички необходими 
ресурси; стриктен контрол на изпълнението на 
дейностите, предхождащи началото на работите; 

 Мерки за преодоляване на риска: В случай на допуснато 
закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели 
до закъсненението, информиране на Възложителя и 
Консултанта/ Строителния надзор и ускоряване на 
изпълнението на всички работи до наваксване на 
темпото по график.  

 Отговорни длъжностни лица са: техническият  
ръководител и Координаторът по здравословни и 
безопасни условия на труд. 

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на 
дейностите:  

   Критерий / признак даващ индикация за началото за  
проявлението на риска: Отчетено закъснение на 
дейностите спрямо графика; 

  Въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска участникът определя, че ще се 
стигне до междинни закъснения, които ще доведат до 
увеличаване на ресурсите, необходими за навременно 
завършване на проекта. 

 Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: 
упражняване на  редовен контрол за спазване на 
строителния график и превантивни мерки за недопускане 
на изоставане от него; избор на няколко различни 
доставчици за различните видове материали и ресурси; 

 Мерки за преодоляване на риска: оптимизирано 
проектиране и планиране на нови мощности и ресурси; 
преструктуриране на персонала; адекватни решения на 
Ръководството; минаване на удължено работно време и при 
необходимост на двусменен режим на работа.  
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3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване 
на обекта:  

 Критерий / признак даващ индикация за началото за 
проявлението на риска: Отчетено изоставане от 
предварително определения срок за изпълнение.  

 Въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска: ще доведе до неустойки за 
Изпълнителя съгласно договора и загуби за Възложителя 
поради невъвеждане на обекта в експлоатация. 

 Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Времеви 
контрол на дейностите ;  контрол на качеството в процеса 
на изпълнение; предварителна проверка за изпълнението на 
отделните участъци или подобекти;  

   Мерки за преодоляване на риска: При допускане на  
закъснение на предаването на обекта, преодоляването на 
риска е невъзможно. В този случай Участникът следва да 
организира работите така, че да завърши обекта във 
възможно най-кратък срок и сведе до минимум щетите от 
този риск. 

 Отговорни длъжностни лица -  Технически ръководител; 
Отговорните длъжностни лица, съгласно утвърдената от 
участника система за управление на риска. 

 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на изпълнение на 
обекта,;   

 Критерий / признак даващ индикация за началото за 
проявлението на риска: Липса на комуникация между 
заинтересованите страни в рамките на проекта. 

 Въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска: Координация и сътрудничество 
между ангажираните и заинтересованите страни по 
проекта и от изключително значение за изпълнението на 
договора. В случай на нарушена координация и 
сътрудничество и/или липса на такава, между 
ангажираните и заинтересовани страни по проекта, може 
да се стигне до възникване на напрежение във 
взаимоотношенията между тях и до неспазване сроковете 
за изпълнение на поръчката, а в някои случаи и до 
неизпълнение. 

 Мерки за недопускане/предотвратяване на риска сред които 
:Своевременно и коректно поставяне на въпросите и 
задачите от Изпълнителя; Организиране на извънредни 
срещи, свързани с отчитане на напредъка на работите и 
решаването на възникналите проблеми; Търсене на 
съдействие от страна на Възложителя / Строителния 
надзор;  

 Мерки за преодоляване на риска: В случай на нарушена или 
недостатъчна координация и сътрудничеството или липса 
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на такава между заинтересованите страни, в рамките на 
проекта, Участникът ще направи анализ на причините и ще 
представи на Възложителя / Строителния надзор 
предложение за нормализиране на отношенията между тях. 
При невъзможност да осигури съдействие, Участникът ще 
се обърне за съдействие към Възложителя и по-горните 
административни органи, ръководещи съответните служби 
и ведомства. 

 Отговорни длъжностни лица: Технически ръководител;  
Управител. 

 Промени в законодателството на България или на ЕС: 
 Критерий / признак даващ индикация за началото за 

проявлението на риска: Приемане на закон или изменения от 
Народното събрание. 

 Въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска: В случай на непреодоляване на риска 
от промени в нормативна уредба на Република България или 
на Европейското законодателство във връзка с 
наблюдението и отчитането на дейностите по договора, 
сключен с бенефициента, може да се стигне до извършване 
на дейности, които не са вече в съответствие с 
действащите законови уредби и изисквания. 

 Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: 
Участникът заявява, че няма възможност да избегне този 
риск. 

 Мерки за преодоляване на риска, в това число: Непрекъснато 
следене на новите промени, касаещи законодателството и 
нормативната уредба на Р. България и ЕС;  Предварително 
информиране на Консултанта / Надзора и Възложителя за 
необходимост от промяна; 

-    Отговорни длъжностни лица са Технически 
ръководител и Останалите учатници в екипа: 
Строителен инженер по част „ Конструкции“, 
Ел. Инженер, Координатор по здравословни и 
безопасни условия на труд и Специалист по 
контрола на качеството; 

 Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от 
непълноти и/или неточности в проектната документация: 

 Критерий / признак даващ индикация за началото за 
проявлението на риска: Констатирани пропуски, липси на 
детайли, необходими за изпълнението; несъответствие 
между КС и проектна документация, между текстовата 
част и графичната част на проекта; несъгласуваност 
между отделните части на проекта. 

 Въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска: В случай на непреодоляване на 
трудностите при изпълнението на проекта, продиктувани 
от спецификацията му и/или непълноти и/или неточности в 
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проектната документация, може да се стигне до сериозно 
забавяне срока на изпълнение, породено от необходимостта 
за издаване на промени в проектите за изпълнение и дори 
спиране на строежа. 

 Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в това 
число: проучване на възможните най-подходящи проектни 
решения от проектантския екип; своевременно и коректно 
поставяне на въпросите от Изпълнителя пред Строителния 
надзор/Възложителя; 

 Мерки за преодоляване на риска: При допуснати грешки в 
изпълнението, поради непълноти в проекта, незабавно след 
научаване на допуснатите нарушения, Участникът ще 
поиска от Възложителя да бъде направено изясняване от 
Авторския надзор на проекта и ще изпълни правилното 
решение във възможно най-кратък срок, при спазване на 
технологичните изисквания. 

 Отговорни длъжностни лица: Технически ръководител и  
Строителен инженер по част „ Конструкции“/ Ел. Инженер 

 Технология за изпълнение на основните видове СМР: 
 Последователност на изпълнение на СМР, в съответствие с техническите 

спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти 
за изпълнение на строителството: с разработка - организационен план участникът 
цели да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен 
процес на обект Изграждане на пещеходна връзка (стълбище) от ул. "Снежанка" до 
ул. "Добруджа", гр. Смолян по площадката от деня на съставянето на протокол 
обр. 1 до деня на съставянето на констативен акт обр. 15.  

 Подробно описание на видовете СМР и начина на изпълнение на поръчката: 
• Подготвителни дейности, в това число: временното изкуствено осветление 

монтиране на табели на входа на обекта, с необходимите данни, извършване 
на  инструктаж по безопасност и охрана на труда, пожарна охрана за 
извършване на работата, направа на временно селище, участникът ще  
поиска от общинската администрация писмени указания за мястото за 
депониране на строителните отпадъци; оборудване на  противопожарното 
табло на строителната площадка, съгласно нормативните изисквания. 
Подготвителните работи на обекта започват веднага след откриване на 
строителната площадка. 

• СМР по време на основно строителството: 
o Видове СМР по част Архитректрна: 

- Доставка и монтаж на парапет от неръждаема 
стомана: парапетът ще бъде изготвен съгласно 
представените чертежи в проекта по част 
Архитектурна от готови иноксови елементи. 
Свързването на елементите ще бъде на аргонова 
заварка. Закрепянето към основата ще се 
извърши с крепежни елементи. 

- Изпълнение на покритие по бетонови 
повърхности по рампи и стъпала: полиране и 
нанасяне на покритие: 
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 Качество на основата: Бетонната основа трябва да бъде здрава и с 
достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/mm2) якост на сцепление мин. 1.5 
N/mm2. Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от 
прах, масло, мазнини, стари покрития и др.  

 Подготовка на основата: Бетоновата основа трябва да бъде подготвена 
механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или фрезоване 
за отстраняване на циментовото мляко и достигането до здрава и 
текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а 
повърхностните дефекти като шупли и празнини да се разкрият напълно. 
Възстановяването, запълването на шуплите и празнините, както и 
изравняването на основата, може да се извърши с използването на подходящи 
продукти.  

 Изисквания, които участникът е заложил за извършване на посочения вид 
дейност при различните метереологични условия.  
• Видове СМР по част Конструкции - земни работи, включващи: 

o Изкопни работи: изкоп с багер на земни почви - на транспорт, при 
нормални условия и ръчен изкоп за дооформяне на изкопа; 

- Натоварване на ръчно изкопани земни маси; 
- Транспортиране на изкопаните маси; 
- Обратен насип с трамбоване; 
- Подготовка на земното легло за настилка - 

подравняване и уплътняване;  
 Дъното на всички изкопи за основи ще бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, 
посочени в чертежите. Участникът предвижда, че е възможно да се извърши допълнително 
прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените 
празнини ще бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен 
материал. След полагането на постния бетон, участникът  няма да извършва подравняване на 
страничните повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа. Изкопът 
може да се изпълни под или над указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от 
това къде е достигнат носимоспособния почвен пласт. Всяко допълнително изкопаване до или 
по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, 
влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или 
друг одобрен материал. Изкопаният материал ще бъде използван за обратна засипка. 
Периодично, по време на работите по изкопите, Техническия ръководител ще проверява 
естеството на изкопавания материал и ще следи дали е достигнато нивото на подходящ за 
фундиране материал. Ще се полагат специални грижи, за дъната на изкопите за съоръжения 
в дъждовните периоди. При установена повреда, дъната на всички изкопи ще бъдат 
внимателно подравнени. Участъците от мек материал, ронлива скала и шупли в котловините 
и траншеите ще бъдат отстранени и получените дупки ще бъдат запълнени с бетон с клас по 
якост на натиск С8/10, или друг одобрен материал. При твърди скали или подобни материали, 
изкопните работи трябва да продължат още двадесет сантиметра в скалата или твърдия 
материал, така че да се получат гнезда за закрепване на основата от бетон. Земните работи 
ще се извършат съгласно изискванията на Раздел I от ПИПСМР „ Земни работи и земни 
съоръжения”. Изкопът ще се изпълнява в приблизително съотношение механизирано и ръчно 
95%: 5%. При машинния изкоп не се допуска прекопаване под проектната кота и нарушаване 
целостта на земната основа. Извършва се подравняване и уплътняване на изкопа за настилки. 
При изпълнение на земни работи, участникът гарантира, че  ще се спазват изискуемите 
стандарти. 
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- Подготовка за изпълнение на земните работи 
започва с отстраняване на  плодородния почвен 
пласт, като се вземат мерки, изключващи 
влошаване на качеството му. 

- Изпълнение на изкопите: изкопните работи 
участникът предвижда да се изпълняват 
механизирано и ръчно. Механизираният изкоп на 
съоръженията ще се изпълни на 15-20 см над 
кота дъно фундамент за предотвратяване на 
подкопаване. Участникът задължително ще 
направи проверка за да установи наличие на 
съществуващи подземни мрежи - ЕЛ, ВК, 
телефони и др. - изкопите в близост до тях да се 
изпълнят ръчно и само в присъствието на 
техническия ръководител на обекта. Извършване 
на земни работи ръчно: при необходимост от 
ръчно извършване на изкопните работи, то също 
ще става при укрепване на вертикалните стени 
на траншеята. Изкопните земни маси ще се 
изхвърлят на разстояние най-малко на 50см от 
ръба на траншеята. Изкопът ще се огради на 
разстояние не по-малко от 1,00м от ръба на 
откосите с инвентарни съоръжения, високи не 
по-малко от 0.80м, сигнализирани със съответни 
знаци и надписи. Обратната засипка ще се 
оформи до нива и откоси, съгласувани от 
Проектанта. Обратните засипки ще се 
изпълняват, след проверка и одобрение на 
фундаментите и работите по съоръженията в 
рамките на изкопите. Материалът за обратната 
засипка ще отговаря на приоложимите 
техническите изисквания. 

o Кофражни работи: Кофражните форми ще осигуряват проектните размери 
и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на 
полагане и втвърдяване на бетонната смес. За изправното състояние и 
укрепването на кофража ще се следи непрекъснато в процеса на 
бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. 
При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни 
елементи незабавно ще се вземат съответни мерки. Кофражът ще е 
изграден с точност и ще бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може 
положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите 
повърхности няма да имат усуквания и прегъвания, както и никакви 
прекъсвания, линии и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията 
ще бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона. 
Кофражът ще е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или 
друг разтвор от бетона и подходящ за начина на полагане и уплътняване на 
бетона. Укрепването на кофражите ще се изпълнява с греди, бичмета и 
летви, свързани със стоманени пирони, скоби и арматура. Кофражът ще се 
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изпълнява по същия начин: Направа на кофражни платна, включително 
рендосване на дъските, изрязване на дъски по размери, наковаване върху 
готови кръжила; Уплътняване на фугите; Монтиране на кофражните 
платна, отвесиране и укрепване, монтиране на кофражните платна при 
всеки етап от бетонирането им; Разкрепване, сваляне и преместване на 
кофражните платна с почистване и намазване с масло; Декофрирането 
трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на излетия 
бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част 
от кофража или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. 

o Армировъчни работи: участникът е предвидил изпълнението на 
армировъчните работи да се извърши от предварително заготвени в 
специализирани армировъчни цехове пръти и скелети. При монтажа 
на армировката ще бъде заложена едната страна на кофража за 
стени, както и кофража за плочите и гредите. Точното поставяне на 
прътите в съответствие с армировъчните планове, при което да 
бъдат осигурени минималните разстояния между прътите. 
Армировъчните работи се изпълняват от арматуристи след 
производствен инструктаж. Армировката ще се изготвя на 
основание на одобрените работни чертежи за съответните 
съоръжения. Ще се доставя фасонирана по спецификация, съответно 
стикирана съгласно позициите от армировъчните планове. 
Участникът е описал  армировката, която ще се влага. Снаждания на 
армировката ще се извършат само на означените в проекта места. 
Покритието на армировката ще бъде както е указано в проекта. 
Фиксаторите (дистанциатори), осигуряващи необходимото бетонно 
покритие на армировката ще бъдат възможно най-малки по размер и 
със същата якост и вид като бетона. Армировката ще се монтира в 
кофражните форми без каквито и да било повреди. Арматурното 
желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи 
средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде 
осигурено срещу преместване. Задължително при всички 
стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото 
бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения 
на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. 

- Бетонови работи включват приготвяне на 
бетонова смес, транспортиране до строителния 
обект, хоризонтален транспорт на 
строителната площадка, подаване на бетонната 
смес в кофража, уплътняване и грижи за бетона 
след полагането му. Преди полагането на 
бетонната смес ще се извърши: почистване на 
кофража и армировката; проверка на 
изпълнението на укрепването на скелето и 
кофража; съставят се актове за приемане на 
кофража, скелето и армировката. 
Декофрирането започва след разрешение от 
Координатор по здравословни и безопасни условия 
на труд и техническия ръководител. Химически 
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добавки могат да бъдат използвани в зависимост 
от определените работни условия и средните 
дневни температури на въздуха. Външните части 
на бетона ще бъдат покрити веднага след като 
приключи поставянето на бетона. Изпълнението 
на бетонните части ще бъде направено при 
предварителна подготовка за бързото им 
изпълнение. По състав бетонът ще отговаря на 
проектните изисквания. Ще бъде осигурена 
повишена устойчивост на химични въздействия и 
водоплътност за конструктивните елементи с 
такива изисквания. Ще се работи с подходящ 
състав на цимента и висококачествени инертни 
материали и добавки. Бетонът ще бъде доставян 
от лицензирано бетоново стопанство. 
Транспортирането до местоположението ще се 
извършва с автобетоновози. Преди започване на 
работата съставите на бетоновата смес ще 
бъдат представяни за одобрение от 
Строителния надзор. Наливането на бетонната 
смес се извършва с бетонпомпа. Уплътняването 
на бетона се извършва с потапящи се и 
повърхностни вибратори. Бетонът ще бъде с 
консистенция и състав, даващи възможност за 
добра обработка в ъглите на кофража и около 
армировката, без да се допуска разслояване на 
сместа или отделяне на вода на повърхността. В 
зависимост от разположението на 
бетонираните елементи ще се използват бетон-
помпи или къси (до 2м) улеи. Бетоновата смес ще 
се уплътнява с подходящи вибратори. За 
гарантиране на проектната водоплътност на 
бетона, ще се осигурява необходимият клас на 
бетона. Участникът подробно е описал цикъла на 
дейнсотта по бетониране, както и на кой 
срандарти ще отоговаря влагания бетон.  

- Преди за започне полагането на бетонната смес, 
ще се извърши следното: Почиства се кофражът 
и армировката. Непосредствено преди 
бетонирането се навлажнява или смазва 
кофражът. За осигуряване на нормални условия в 
началния период на втвърдяване на бетона ще се 
спазват изисквания, подробно описани в офетата 
на учстника. 

- Участникът е предвидил изпълението на полагане 
на бетон в различните метереологични условия. 

- Бетонът се уплътнява напълно по цялата 
дълбочина (докато въздушните мехурчета 
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престанат да изскачат по повърхността), 
особено около армировката, залети с бетон 
вложки в ъглите на кофража и във фугите. Ще се 
осигури сливането с предишните партиди, но да 
не се повредят съседни участъци от частично 
втвърден бетон. Ще се използват механични 
вибратори от вид(ове) за всеки бетон. Когато се 
налага, вибрирането на бетона ще се съпровожда 
с ръчно уплътняване, за да се получи плътен 
бетон в ъглите и местата недостъпни за 
вибраторите. Веднага след полагането му 
бетонът да се защити от дъжд, от 
непосредствено слънчево въздействие и мраз. 
След завършване на бетонирането ще се вземат 
мерки за предпазване на конструкцията от 
вредни последствия /засъхване, поява на 
пукнатини и др./. 

o Хидроизолационни работи: За хидроизолация на стоманобетонните 
конструкции участникът ще използва ИЗОЕЛАСТ на ИЗОМАКС. 
Определение са Технически показатели. 

- Подготовка на основата: Повърхностите трябва 
да са здрави, незамръзнали и добре почистени. По 
ъглите между под и стени, и „ работещи“ фуги 
трябва да се направят холкери с цименто- 
пясъчен разтвор или да се постави 
компенсаторна лента ИЗОМАКС. 

- Изпълнение на хидроизолацията: подробно 
описание на дейнсотта. 

• Видове CMP по част Електро и Видеонаблюдение 
o Участникът предижда изграждане на  ново парково осветление с 

нови стълбове с височина 4м, със захранване от соларен панел. Всеки 
стълб ще е енергонезависим. Соларния панел ще бъде за консумация 32 
W с резерв 30% над тази консумация. Монтираж на  осветители - 
светодиодни тела с характеристики, позволяващи системата като 
цяло да бъде енергоефективна и позволяваща следене на консумацията 
без да се увеличават разходите по поддръжка, а да водят до реално 
намаляване. Участнкът е представил какво ще включва 
комплетността на модулите. 

o Ще се монтира автономна камера, захранвана от фотоволтаичен панел. 
Инструкциите за безопасност на инсталационните видове работи следва 
да се съгласуват с Координатор по здравословни и безопасни условия на 
труд.Участникът е предидвил мерки за безопасност, подробно е описал 
цикъла на предивдената дейност, ведно с деклариането че ще се следят 
стриктно дейнставщите и приложими нормативни актове. 

 Възстановителен етап: От строителната площадка участникът ще премахне 
всички строителни отпадъци, които ще се натоварят на самосвали и ще се 
изхвърлят на разтоварището, без да се предизвикват замърсяване на обекта и 
околната среда. Част от тези дейности се извършват в процеса на изпълнение на 
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СМР. Засегнатите от строителството терени следва да се възстановени в 
първоначалния си вид.След завършване на СМР и успешно преминали изпитвания се 
пристъпва към възстановяване.  

 Технологична последователност на изпълнение на СМР: 
 Последователност на СМР отразена в календарен план - график за изпълнение на 

предмета на поръчката. Линейният график е съобразен с предложената КС. 
Графика за изпълнение на предмета на поръчката съдържа времевото разпределение 
на всички дейности, включително отразява и тяхната продължителност. 
Предложеният линеен график отразява всички посочени в КС дейности. В Линейния 
график с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение участникът е 
предложил паралелно изпълнение на СМР по част Архитектурна, част Електро и 
част Електро - видеонаблюдение. СМР част Архитектурна и част Електро 
започват да се изпълняват едновременно след приключване на работите по част 
Конструкции. СМР по част Електро - видеонаблюдение започват да се изпълняват 
след монтажа на осветителните стълбове, табла, осветители и фотоволтаични 
модули. Съвместяването на тези дейности е съобразено с нормативните и 
технологичните условия за съответните СМР. Период на изпълнение: 65 календарни 
дни; Брой човекодни - 656. 

• СМР по част Архитектурна: СМР започват с обработка на бетоновите 
повърхности - полиране и полагане на полиуретаново покритие с посипка. 
След минимум 48 часа се извърва монтаж на парапета. Необходими трудови 
и технически ресурси и срок са определени в техническтоо предложение на 
участника. 

• СМР по част Конструкции: СМР започват с изкопните работи. След това 
се изпълняват кофраж и армировката и се бетонира. Декофрирането се 
извършва минимум 3 дни след бетонирането. Полага се хидроизолацията. 
Полага се уплътнена глина, дренажна тръба и обратно засипване. 
Необходими трудови и технически ресурси и срок са опредлени от 
участника. 

• СМР по част Електро: СМР започват с изработа на фундаментите. 
Монтира се и се вертикализира стълба. След това се монтира осветителя, 
таблото и фотоволтаичния панел. Опроводява се осветителната част. 
След завършване на монтажа на всички лампи се извършва оживяване. 
Необходими трудови и технически ресурси и срок – определени от 
участника. 

• CMP по част Електро – Видеонаблюдение- участникът е описал 
последователността на предижданата дейнсот. 

- доставка и монтаж на фотоволтаичен панел 
50w; 

- доставка и м-ж метални шкаф IP-65 
,600/400/200; 

- доставка и монтаж контролер 12V, 8 А; 
- доставка и монтаж на акумолатор 12V, 18Ah; 
- доставка и монтаж на камера С SD КАРТА 128 

GB; 
- настройка и пуск на с-ма за видеонаблюдение. 

 Необходими трудови и технически ресурси, както и Подготвителни и възстановителни 
работи е направено подорбно описание от страна на участника. 
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 Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси са 
направени изчисления за ресурсна обезпеченост на обекта в процеса на изпълнението 
му, това се явява ключов момент от цялата дейност по организиране на 
строителния процес изчислението на необходимите ресурси е основна предпоставка 
за съставяне на реален график, а графикът служи преди всичко за планиране на 
времето, за контрол по темпа на изпълнението и за реализиране на междинните 
плащания, според участника. В Графика е посочено разпределението на работните 
екипи и механизираните звена във времето по етапите на строителство. 

 Технически ресурси - механизация и техническото оборудване: участникът е 
декларирал, че разполага с техническо оборудване и машини, които ще бъдат на 
разположение и чрез които ще се обезпечи ресурсно изпълнението на текущата 
поръчка. Броят и видът на машините е такъв, че да подсигури необходимата 
заетост на механизацията в работния процес. Предвидено е оптималното им 
използване при възложените СМР за различните часттите на проекта, без да се 
получава натрупване или недостиг. Участникът е прелдложи в таблица основното 
техническо оборудване което ще използва при изпълнение на предмета на поръчката 
, в това число наименование и брой. 

 Трудови ресурси, включват: 
•  Технически лица: Изготвеният линеен - план график е съобразен с 

приложената спецификация за броя и квалификацията на работниците и 
служителите. 

Оптимален състав на основни работни звена за всяка от дейнсотите включвена в 
изпълнението на педмета на обществената порчъка, подробно разработен от участника с 
брой работници и съответните им специалности, включително е определен и времето за 
изпълнение на строителството. Работните звена участникът групира  в екипи.Обособени са 
четири самостоятелни работни екипа (Екип 1. Екип 2. Екип 3 и Екип 4), които са 
разпределени да извършват СМР обекта. Съставът на всеки един екип е представен от 
участника  в  таблици. 
В следваща таблица участникът е представил справка за броя на заетите лица за изпълнение 
на дейностите. Изготвянето на Линейния график е съобразен с посочените лица, които ще 
работят на обекта. 

 Материали, които ще се използват при изпълнение иа поръчката участникът 
гарантира, че ще се влагат качествени и подходящи материали за извършване на 
възложената работа. За всички строителни материали, оборудване и съоръжения е 
задължително ще представи на инвеститорския контрол надлежните сертификати 
за произход, сертификати за качество. Вложените материали и продукти ще 
отговарят на български стандарти или еквивалентни такива. Участникът 
предвижда да разработи таблица за сроковете на доставка на строителните 
материали и съоръжени. Участникът предлага друг тип технология на 
видеонаблюдение – смяна на камерата със SD карта с IP камера, описал е целата на 
преложението си както и е разработил в табличен вид описание на системата.  

 Изпълнение на поръчката при стриктно спазване на нормативната база: 
строителството ще се извърши съгласно Договорни условия за строителство за 
строителни и инженерни работи проектирани от Възложителя и описани в 
проекто¬договора, разпоредбите на ЗУТ и всички приложими  подзаконови 
нормативни актове.  

 Организацията на гаранционното поддържане на обекта: Отговорността на 
Строителя, съгласно Проекто - договора ще приключи след изтичане на последния 
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гаранционен срок. Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни 
работи са съгласно минимално определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

 Организация на изпълнението на строителството. 
 Организация на временното и същинското строителство: 

• Организация на временното строителство: 
• За изпълнение на строителството участникът ще организира временна 

строителна база, която ще включва: централна строителна база; не се 
предвижда подвижна помощна база; работна база на участника;фургон с 
обектови офиси, фургон с помещения за битово обслужване, окрит склад- 
контейнер, питейно водоснабдяване, временно ел.захранване, контейнери за 
отпадъци; Временно водоснабдяване, ел.захранване, санитарни възли; 

• Организация на основното строителство включва- технологична 
последователност за всяка дейност: 

o линейния график- състоящ се от две части – таблична и графична 
част: 

- В табличната част съдържа информация за: наименованието на 
етапите и дейностите, мярка и количество, продължителност, 
относителна дата за начало,относителна дата за край, норма време, 
строителни работници - вид и брой;механизация (брой и вид); 

- Графика представя последователността и продължителността на 
предлаганите дейности, включително предвиденото време за 
подготвителни дейности, срокове за завършване на отделните етапи 
на СМР, общо времетраене на СМР, доставки на материали и 
взаимовръзка между отделните дейности. 

o Работите предмет на основното строителството обхващат 
следните основни групи дейности: 

- СМР по част Архитектурна; 
- СМР по част Конструкции; 
-  СМР по Част Електро; 
- СМР по Част Електро - видеонаблюдение; 
- Работи по отстраняване на строителни отпадъци. 
o Съгласно разпределението на екипите в график са разработени: 
- Диаграма на работната ръка, където е показано по дни необходимият 

брой работници (само изпълнителен персонал - строителни работници 
без оператори на техника и ръководен персонал). 

- Справка за броя на заетите лица за изпълнение на дейностите. 
• Начини и мерки за осигуряване на безопасното изпълнение на строежа, в 

това число: 
o Инструкции за безопасна работа – писмени, включват се: 

- Безопасност при Архитектурно строителни работи 
- Безопасност при покритие на бетонова повърхност 
- Безопасност при изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и 

зидарски работи, работа с ел. инструменти : 
• Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност при извършване на СМР, 

включително за местата със специфични рискове. Местата със 
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специфични за този строеж рискове са:Придвижване край отвори, по 
стълби, Работа със стълби, Работа в основите около откосите на изкопа. 

• Ликвидиране на пожари и аварии - По време на изпълнението на обекта 
участникът ще гранатира стриктотното спазване на разпоредбите на 
Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за строително - технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар. 

 Линеен календарен план- участникът е преставил линеен календарен план, диаграма 
на работната ръка. 

 Оценка на социалното въздействие на изпълнението на строителството (върху 
живота в населенето място и върху околната среда). 

• Негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 
Участникът предвижда следните групи възможни затруднения в района при 
изпълнение на строително-монтажните работи: Затруднения при 
подготовка и разчистване на строителната площадка; Повишаване на риска 
от възникване на пътни инциденти;Затруднения във връзка със замърсяване 
на околната среда, в това число замърсяване на въздуха, територията на 
строителната площадка и тази в близост до нея, контролиране на шума в 
нормални граници. Затруднения, следствие повишено шумово и прахово 
замърсяване в засегнатите от строителството участъци, поради 
изпълнението на СМР; Затруднения при възникване на пожар на 
строителната площадка; Затруднения във връзка с причиняване и 
обезщетяване на нанесени вреди на лица и имоти по повод изпълнението на 
СМР. 

• Мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно 
намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 
засегнати лица участникът определя, че местното население няма да бъде 
затруднено или обезпокоено по време на строителството. Ще бъдат 
сведени до минимум негативните въздействия на строителните работи, 
чрез следните мерки, които ще се вземат, за да може да се намалят щетите 
и замърсяването и възможно най - малко да се въздейства на околната 
среда. В този смисъл участникът е предвидил конкретни мерки. 

 Организация на опазване на околната среда участникът ще прилага добри 
строителни практики, законосъобразно управление на отпадъците и ефективно 
потребление на природните ресурси. Тъй като участникът е предвидил при 
изпълнение на обекта че ще  се образуват битови и строителни отпадъци (твърди и 
течни). Всички видове отпадъци ще бъдат събирани разделно, по видове, и ще бъде 
осигурено тяхното по-нататъшно третиране в съответствие с изискванията на 
Закона за управление на отпадъците (оби. ДВ. бр.86/30.09.2003г.), подзаконовите 
нормативни документи по прилагането му и изискванията на Възложителя, 
заложени в договора и работния проект. Участникът е определил принципи за 
опазването на околната среда. Ще се спазват изискванията за ограничаване на 
емисиите от прахообразни вещества при товарене, разтоварване и транспорт. По 
време на работа ще се ограничат дейностите при необлагоприятни атмосферни 
условия свързани с наличието на силен вятър. Няма да се допускат разливи от масла 
и нефтопродукти от строителна техничка. Ще вземем подходящи мерки за да се 
увери, че изпълняваната работа не предизвикват някакъв ненужен или прекалено 
силен шум, който можа да смущава обитателите. 
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• Възможни замърсители, сред участникът е определил като 
такива:строителни отпадъци, получени в резултат на изпълнение на 
строително- монтажните работи 

на обекта;метални отпадъци, при заваръчни работи; неорганизирани емисии от прах при 
транспорт на строителни отпадъци и при товаро-разтоварни работи и др. 

• Основните компоненти на околната среда са:атмосферният въздух;водите; 
почвата; ландшафтът. Участникът е предидил още за посочените 
компоненти мерки за опазвнае и очакван резултат ит прилагане на 
предвидените мерки, както и допълнителни мерки към основните мерки. 

• Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда: 
o Превантивни природозащитни мерки и инструктажи; 
o Почистване на работната площадка по време на строителството. 

съхранението и транспортирането на отпадъци; 
o Строителни отпадъци – депониране; 
o  Депониране/изхвърляне на твърди отпадъци от 

строителството; 
o Депониране/изхвърляне ма течни отпадъци; 
o Депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; 
o Ограничаване на шума; 
o Забрана за изхвърляне на вредни вещества; 
o други предвидени мерки. 

• Участникът е предложил в табличен вид цели на Околната среда, която 
таблица включва обща цел на околната среда, конкретна цел на околната 
среда, срок, отоговорник.  

• Налице е разработена програма от страна на участника за управление на 
значимите апсекти на околната среда за проекта. В програмата се 
съдржат аспекти по околната среда, мерки за ограничаване на вредните 
въздействия на околната среда, както и отговорни лица за изпълнение. 

• Участникът е разработил план за действие по управление на отпадъците, 
представели го е в табличен вид, включващ: задачи, отговорник и срок. 

 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: 
 Представената програма обхваща всички дейности, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката, отчетена е спецификата и местоположението на обекта, описана е 
технологичната последователност за изпълнение, както и подготвителните  дейности, които ще 
се изпълнят. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 
описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 
поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествените сметки и техническите спецификации и тяхната последователност на 
изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 
адекватно разграничени по етапи и подетапи на изпълнение и отделни видове СМР. Налице е 
представяне на последователността на изпълнението на всеки вид СМР, с представяне на: - 
подход, взаимна обвързаност на дейностите, времетраене и срок, разпределение на ресурсите - 
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ключови експерти и изпълнителски персонал и предвижданите за влагане материали. 
Представена е предвижданата организация и мобилизация още в етапа на подготвителни 
дейности на използваните от участника ресурси, разписани са конкретните права и задължения 
на ключовите експерти и изпълнителският състав, които е разпределен в четири строителни 
екипа. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид 
неговите характеристики и особености. Представени са методи за осъществяване на 
комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са рационални 
и приложими. 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 предвидените мярка, количество, продължителност с начална дата и край, 
работен екип, общ брой работници, норма време /ч. часове/, квалификация на работниците, 
техническо оборудване и брой на техническото оборудване. Същият е придружен с Диаграма на 
работната ръка. Предложената организация за изпълнение на поръчката и линейния календарен 
план обосновават предложения от участника срок за изпълнение.  
 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. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертата на участника 
„ВЕНИГАЗ“ ЕООД: 

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

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 
Образeц 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 документи 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 
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приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към 
обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е 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 - II група (строежи от 
транспортната инфрактура): строежи от II до IV категория (Съгласно данни от 
Удостоверение, издадено от Комисията за воденето, поддържането и ползването на 
Централния професионален регистър на строителя). 

 Удостоверил е, че за изпълнението на поръчката разполага с ръководен състав, който 
ще изпълнява строителството, включващ минимум петима специалисти, както 
следва:  Технически ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по 
чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията - строителен инженер; 
Строителен инженер по част „Конструкции“, който да притежава диплома за 
завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност 
промишлено и гражданско строителство, квалификация строителен инженер; Ел. 
инженер, който да притежава диплома за завършено висше образование, 
образователна степен магистър, специалност електроника; Координатор по 
здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г. за 
минималните изисквания за ЗБУТ, който да  е технически правоспособно лице, 
получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен 
инженер“ и да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен 
документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“; Специалист по 
контрола на качеството, който да притежава удостоверение за преминато обучение за 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на 
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за 
безопасност. 

 Удостоверил е, че за изпълнението на поръчката разполага с техническо оборудване, 
необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, включващ 
самосвал, комбиниран багер с чук, трамбовка ръчна, бетон помпа и бетоновоз. 

 Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 
качеството по стандарт EN ISO 9001 и системи за екологично управление по 
стандарт 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. 
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 Участникът с представената Декларация 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: 

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 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, 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: налице е противоречие в данните за цена за изпълнение 
на поръчката съгласно ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8, и 
остойностената количествена сметка за строителния обект: 

 Цена за изпълнение на поръчката съгласно Ценовото предложение, изготвено 
съгласно Образец № 8: 250 000 лева /словом двеста и петдесет хиляди лева/ без ДДС. 

 Цена за изпълнение на поръчката съгласно остойностената количествена сметка за 
строителния обект: 247 500 лева /словом двеста четиридесет и седем хиляди и 
петстотин лева/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 
 Часова ставка: 4.00 лева/час; 
 Допълнителни разходи за труд: 88 %; 
 Допълнителни разходи за механизация: 27 %; 
 Доставка-складови разходи: 10 %; 
 Печалба: 8 %. 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 68 /словом шестдесет и осем/ 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: Обяснителна записка. Кратко описание и основна цел на проекта. Технологична 
последователност на строителните процеси – описание на отделните етапи по изпълнение на 
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поръчката, основни дейности: Управление на проекта: планиране; изпълнение – подготвителни 
дейности, изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка и монтаж на машини и 
съоръжения; контролиране;  приключване. Организация и подход на изпълнение на поръчката. 

Ценово предложение: 
Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него  не е 

валидна и съобразена с изискванията, определени от възложителя, тъй като участникът не е 
извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Допуснати са несъответствия в 
оферираната от участника цена съгласно Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 
8, и Остойностена количествена сметка за строителния обект. От една страна са налице 
противоречия между стойностите съгласно посочените документи - съгласно представеното от 
участника Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8, предложената цена за 
изпълнение на поръчката е в размер на 250 000 лева /словом двеста и петдесет хиляди лева/ без 
ДДС, докато общата цена за изпълнение в остойностената количествена сметка за строителния 
обект е определена в размер на 247 500 лева /словом двеста четиридесет и седем хиляди и 
петстотин лева/ без ДДС, но от друга страна са налице противоречия и между стойностите, 
посочени в Остойностена количествена сметка за строителния обект – съгласно представената 
от участника остойностена количествена сметка за строителния обект предложената цена за 
изпълнение на поръчката е в размер на 247 500 лева /словом двеста четиридесет и седем хиляди 
и петстотин лева/ без ДДС, докато сборът от стойностите на отделните видове строителни 
работи, получени на база на определените от възложителя количества и оферираните от 
участника единични цени, е в размер на 244 616.69 лева /словом двеста четиридесет и четири 
хиляди шестстотин и шестнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/. В резултат на 
допуснатото несъответствие комисията не би могла да установи действителната воля на 
участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката и вместо него да определи нова 
цена в Ценовото предложение, изготвено съгласно Образец № 8, или в Остойностената 
количествена сметка за строителния обект, съгласно условията на възложителя, включително да 
извърши корекции в стойностите на единичните цени или на отделните видове строителни 
работи. Посоченото обстоятелство обуславя 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 ценовото предложение се препятства възможността за 
допускане и оценка на офертата, като при евентуално определяне на посочения участник за 
изпълнител изпълнението следва да се осъществява при неясни ценови параметри. 

Заключение на комисията: 
Офертата на участника не следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 
 

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 „СТ КЛИНЪР“ ЕООД съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 
офертите и класиране.  
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Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за 

изпълнение на поръчката (О1) /тежест в комплексната оценка 40 %/ и Организация за 
изпълнение на поръчката (О2) /тежест в комплексната оценка 60 %/, както и така 
извършеното крайно оценяване, са закрепени таблично, както следва: 

 

Оценяван участник:  „СТ КЛИНЪР“ ЕООД 

 
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: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА  
(О2) 

 
 

12 точки 

Мотиви:  
В представената работна програма участникът предлага организация за изпълнение на 
строително-монтажните работи в съответствие с обхвата на поръчката, в това число 
описание на видовете строително-монтажни работи съгласно количествената сметка и 
техническите спецификации и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и 
подхода на изпълнение, като конкретните дейности са разграничени на етапи на изпълнение и 
отделни видове СМР. Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в 
пълния й обхват, като е отчетена необходимостта от подготвителни дейности и в 
необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: Етап I - 
подготвителен етап, включващ времето  от подписването на Договора до началото на 
строителството – обхват; Етап II: Строителни и монтажни работи (СМР) на основното 
строителство в съответствие с одобрените проекти и техническото задание, включва 
следните подетапи: Подетап първи - СМР по част Архитектурна; Подетап втори - СМР по 
част Конструкции; Подетап трети - СМР по част Електро; Подетап четвърти - СМР по 
част Електро-видеонаблюдение; Подетап пети - СМР по Сртоителни отпадъци; Етап III - 
Дейности за предаване на обекта на Възложителя; Етап IV: Гаранционно поддържане. В 
рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени 
съответните подетапи, обхват и предвиждани дейности. 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 последователност на 
изпълнението на операциите и технологията за изпълнение на всеки вид СМР, с представяне 
на методи и техники на работа: Подробно описание на видовете СМР и начина на изпълнение 
на поръчката в тяхната последваотелност и взаимна обвързаност: Подготвителни дейности, 
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в това число: временното изкуствено осветление монтиране на табели на входа на обекта; 
СМР по време на основно строителството: Видове СМР по част Архитректурна: Доставка и 
монтаж на парапет от неръждаема стомана, изпълнение на покритие по бетонови 
повърхности по рампи и стъпала: полиране и нанасяне на покритие, подготовка на 
бетоновата основа, Видове СМР по част Конструкции - земни работи, включващи: Изкопни 
работи - ръчно и механизирано; Натоварване на ръчно изкопани земни маси; Транспортиране 
на изкопаните маси;Обратен насип с трамбоване; Подготовка на земното легло за настилка - 
подравняване и уплътняване; Кофражни работи, Армировъчни работи, Бетонови работи, 
Хидроизолационни работи; Видове CMP по част Електро и Видеонаблюдение - Участникът 
предижда изграждане на  ново парково осветление с нови стълбове с височина 4м, със 
захранване от соларен панел; Ще се монтира автономна камера, захранвана от 
фотоволтаичен панел. Възстановителен етап: От строителната площадка участникът ще 
премахне всички строителни отпадъци, които ще се натоварят на самосвали и ще се 
изхвърлят на разтоварището, без да се предизвикват замърсяване на обекта и околната 
среда. По този начин участникът е представил описание на начина на изпълнение на всички 
видове СМР, съгласно количествената сметка, като е отразена коректно технологичната 
последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – 
предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености. 
Представени са предвижданията на участника за материалите, които следва да бъдат 
вложени при изпълнението, стандартите, на които трябва да отговарят влаганите 
материали, като са предвидени съотетни мерки за контрол на качеството на материалите, 
който обхваща входящ контрол на материалите, контрол върху транспортирането и 
съхранението на материалите, контрол при влагането на материалите, включващ контрол и 
приемане на извършените СМР, като в рамките на предвижданията за контрол е 
представено подробно описание на цикъла на контрол на влаганите материали, с цел да не се 
стига до влагане на некачествени такива, в товас число материали с влошени качествени 
характеристики и без необходимите документи за качество, като са описани взаимовръзките 
между ключовите експерти в екипа на участника при осигуряване контрола на качеството на 
материалите. 
В съответствие с описаните технологии са представените график, включително и на 
строителната механизация, и диаграма на работната ръка. 
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 предвидените мярка, количество, продължителност с начална дата и 
край, работен екип, общ брой работници, норма време /ч. часове/, квалификация на 
работниците, техническо оборудване и брой на техническото оборудване. При изследването 
на линейния график 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. 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.   
Представени са предвижданията на участника за мобилизация на ресурсите – човешки и 
материално-технически, обвързани с подхода за изпълнение на поръчката, като освен 
основните ключови експерти са планирани и четири основни екипа работници за изпълнение на 
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строителството. За всеки екип са предвидени строителни работници с различна 
квалификация за съответната част, както и необходимите механизация, техническо 
оборудване и строителни материали (стр. 82 – стр. 87). Предвижданията способстват за 
постигането на пълна техническа и ресурсна обезпеченост. 
Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график, така и в 
самата работна програма. Представен е списък на техниката, включително и по отделни 
специализирани екипи. Описани са вид на техниката, брой на машините и дните, през които 
същите ще работят. При анализ на представената информация, като част от организация 
на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира действително 
необходимото оборудване 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 на 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, 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 ресурсната обезпеченост както в подхода и програмата за 
изпълнение на поръчката, така и в приложените линеен график и диаграма на работната 
ръка, която ще се използва при изпълнението на обекта. Разписани са конкретните права, 
задължения и отговорности на ключовите експерти – Строителен инженер по част 
„ Конструкции“; Ел. Инженер; Специалист по контрола на качеството; Координатор по 
безопасност и здраве. Представено е  разпределението на задълженията им в табличен вид за 
всеки вид строителна дейност, както и разпределение на работната ръка съгласно КС - за 
всеки отделен вид СМР е определен броя на работниците с ясно 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 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 - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята да анагажира за 
изпълнение на предмета на обществената поръчка, на четири екипа, което от своя страна 
дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката. 
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. 
В представената работна програма участникът описва методи за комуникация с 
Възложителя, като предлага комуникацията между участниците в строитления процес да се 
осъществява посредством непрекъсната двустранна връзка с възможност за ежедневен 
обмен на информация в двете посоки и взаимодействие при управление на дейноститие и при 
решаване на възникнали проблеми, съгласно разработената органиграма. Предвидени са 
следните форми на комуникация с Възложителя, Надзора и проектанта, по следния начин: 
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писмено или на работни срещ, които ще се протоколират. Изпълнителят предлага да 
осъществи комуникацията с Възложителя и останалите участници в строителния процес 
чрез изпълнение на конкретни дейности, формулирани като задачи по следния начин: 
провеждане на “kick off meeting” за старта на изпълнение на строителството; представяне 
на всички образци на документи, които участникът ще попълва и подготвя във връзка с 
изпълнение на строителството; ежеседмични работни срещи; подготовка на доклади за 
изпълнение на обекта; съставяне на актове по време на строителството и ежедневни 
дейности, свързани с изпълнението на договора – възможност за проверки на място от 
страна на Възложителя, авторския и строителния надзор, както и документални проверки на 
фактури и други; измерване на извършени СМР и уточняване на протоколите за установяване 
на извършената работа; подготовка на документите във връзка с окончателното изпълнение 
на строителството и предаването на обекта (стр.20 -  стр.24). Предложените мерки за 
комуникация и координация способстват за проследимост на процесите във всеки етап от 
изпълнението, информираност относно напредъка на строителните дейнсоти и възможност 
за участниците в строитления процес за своевременен обмен на информация, коригиране или 
одобрение на дадени дейности, бързо решване на възникнали проблеми и непрекъсваемост на 
процесите.  
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, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната 
ръка и диаграма 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. 
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 
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. 
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите 
по настоящия показател, налице са предпоставките за оценка на предложението с 12 точки, 
тъй като то  отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 
задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира навременното 
и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, 
като липсват предпоставки за обосноваване на заключение за наличието на 
характеристиките, надграждащи предложението за изпълнение. 
Ето защо, участникът получава 12 точки по настоящия показател.  
 

 
ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

 
52 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. 
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  

 
 
 

Р Е Ш И : 
 
 
 

I. 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 ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. 
СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“ , следния участник: 

 
„ВЕНИГАЗ“ ЕООД. 
 
 
 
II.  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 ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. 
СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“, както следва: 

 
Първо място: „СТ КЛИНЪР“ ЕООД, 
с получена обща комплексна оценка КО =  52  точки. 
 
 
 
ІII.  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 ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ 
УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“, като договорът за изпълнение да се 
сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в 
предложението му: 

 
 Цена за изпълнение на поръчката: 248 303.54 лева /словом двеста четиридесет и осем 
хиляди триста и три лева и петдесет и четири стотинки/ без ДДС. 
 

 Ценови показатели: 
 Часова ставка: 4.00 лева/час; 
 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 
 Допълнителни разходи за механизация: 30 %; 
 Доставка-складови разходи: 12 %; 
 Печалба: 10 %. 



                                                        
Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.. 

43 
 

 
 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 65 /словом шестдесет 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. 

 
Комисията приключи работа на 08.06.2017г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на 08.06.2017 г. в 16:30 ч.. 
 

Комисия в състав: 

Председател и член: инж. Мариана Александрова Цекова положен подпис 

 
 
 

Членове: 
 
 
 

инж. Васка Георгиева Караджова положен подпис 

инж. Анастасия Василева Василева положен подпис 

Сузана Замфирова Хаджийска положен подпис 

Любомир Петров Равелов положен подпис 

 
 
положени подпис и печат 

Дата: 19.06.2017  Утвърдил: ………….................…….. 
гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 
 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „ № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „ Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 
надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „ Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. 
– Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „ Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014 -
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 

 
* Забележка: Налице са положени подписи 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). 
 


