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ПРОТОКОЛ
за разглещане 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: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ /ДО РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН 
ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“/, ГР. СМОЛЯН”, открито с моя обява № 7 от 
13.04.2017г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на 
интернет адрес: http://www.smolvan.bg/bg/menu/content/1957 - 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.З от ЗОП под уникален код ID 9063405 и информация 
за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 
9063926.

Първо заседание:
Днес, 11.05.2017 г. от 15:00 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-17/11.05.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав:
Комисия в състав:
Председател:
инж. Мариана Александрова Цекова - заместник-кмет на община Смолян и ръководител на 
проекта.
Членове:
инж. Баска Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян и 
координатор CMP 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.З и 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:

1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола 
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 
оферти всеки от членовете на комисията представи 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:
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№ Наименование на участника
Регистрационен 

номер на 
предложението

Дата и час на 
получаване на 
предложението

1. „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
гр. Кърджали, ул. Републиканска № 19 ДЛ009696 10.05.2017 г.; 

13:18 ч.

2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД
гр. София, ул. 21-ви век № 17 ДЛ009696 10.05.2017 г.; 

16:29 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 присъстваха следните представители на участниците:
4.1. Емил Трифонов Софрониев -  пълномощник на управителя на „ПРИМА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
4.2. Красимир Якимов Горанов -  пълномощник на управителя на „ПАРСЕК ГРУП“ 

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

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 
деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следващите действия: 
Комисията обяви ценовото и техническото предложения; членовете на комисията положиха 
подписите си върху техническите и ценовите предложения, предложено беше на 
присъстващите представители да парафират техническото и ценовото предложение на 
другия участник, което право не беше използвано. След извършване на гореописаните 
действия комисията продължи работата си в закрито заседание.

Второ заседание:
1. На 30.06.2017 г., в 16:30 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-17/11.05.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
състава съгласно т. 1.

2. Комисията проведе закрито заседание по разглеждане на документите от офертите 
на участниците „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 
(установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
побдор, установяване на съответствие на техническото предложение с предварително 
обявените условия и установяване на съответствие на ценовото предложение с 
предварително обявените условия), оценка и класиране, при което бяха извършени следните 
действия и бяха направени следните констатации:

2.1. „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
2.1.1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи съгласно 

т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и 
указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 
№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни.

2.1.2. При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на 
разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

2.1.3. По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 
на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от
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участниците са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на 
възложителя, които обстоятелства се потвърждават и от извършените справки в публични 
регистри, в това число Търговския регистър при Агенция по вписванията - 
http://www.brra.bg/ и Централния професионален регистър на строителя на интернет 
страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/. като мотивите за 
това са, както следва:

2.1.3.1. Участникът е представил надлежно изготвени 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, с които 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.

2.1.3.2. Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за 
обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и 
съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който 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 - удостоверил е 
надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за 
което и от комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 
строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 
htti3://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 -И група: строежи от III и IV категория; 
доказал се е като утвърден контрагент в сферата на строителни дейности, свързани с 
изграждане, реконструкция, основен ремонт и/или рехабилитация на мост, надлез или 
еквивалентно пътно/улично съоръжение/еквивалентен строителен обект, с изпълнени 
подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 
възложителя - Обект: Изграждане на мост над река Върбица с отбивни диги и отводнителни 
канали на път Кърджали -Маказа -  II етап, големи съоръжения при км.336 +570, изкопни и 
насипни работи, кофражни, армировъчни, бетонови и асфалтови работи; Обект: „Подпорна 
стена на ул. Петко Рачев Славейков”, УПИ XXVIII - 1342 и У ПИ XXIX- 1341, гр. Смолян, 
Община Смолян” Извършени строителни дейности: Изкопни работи; Насипни работи; 
Кофражни, армировъчни и бетонови работи; ; Обект: „Направа отбивни диги за укрепване 
бреговете на река Върбица за охрана на Помпена станция - с. Дедец, община Бенковски”, 
Извършени строителни дейности: Изкопни работи; Насипни работи, Заскалявания; Бетонови 
работи и др.; удостоверил е, че разполага с наличен технически и кадрови ресурс за 
изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от 
възложителя условия; удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за 
управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно
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по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни 
сертификати с предмет, съдържащ строителство.

2.1.4. Участникът е представил надлежно изготвена Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от 
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9, с която 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.З, 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.

2.1.5. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 265 972.24 лева /словом двеста шестдесет и пет

хиляди деветстотин седемдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ без ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 4.00 лева/час ;
о Допълнителни разходи за труд: 100 % ;
о Допълнителни разходи за механизация: 50 % ;
о Доставно-складови разходи: 10 % ;
о Печалба: 10%.

❖  Срок за изпълнение на поръчката: 115 /словом сто и петнадесет/ 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.

❖  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.

2.1.6. Офертата на участника в частта на техническото предложение и ценовото 
предложение с приложенията към тях, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, 
така и на тези, определени от възложителя, като мотивите за това са, както следва:

2.1.6.1. Съдържащите се финансови и технически параметри с числови изражения в 
частта на техническото предложение и ценовото предложение с приложенията към тях са 
съобразени с изискванията на възложителя.

2.1.6.2. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено 
съгласно Образец № 4, със съдържание, както следва:
❖  Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, със
съдържание, както следва:

о Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 
предвижданията на участника за организация за изпълнение на строително- 
монтажните работи, както следва:

■ Подход и етапи при организацията на изпълнение на строително - 
монтажните работи:
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Организацията на работа на Изпълнителя ще включва всички елементи /аспекти/, така че да 
осигури правилното реализиране на дейностите за изпълнението на предвидените 
строително - монтажни работи, предмет на обществената поръчка.
Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и другите действащи нормативни актове.
Подготовката на строителството ще подсигури всички необходими ресурси и условия за 
контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на пълно съответствие на 
обекта с проектната документация, изискванията на възложителя - посочени в техническата 
документация и спецификации, на действащото законодателство и на съществуващите 
технически изисквания и стандарти.

■ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
• ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ - този етап се състои от процеси по 

подготовка и оторизация на договора, които включват:
Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ и от Възложителя, 
необходими за обезпечаване правната валидност и възникването на правоотношения; 
Определяне на упълномощени лица за комуникация с Възложителя и оказване на 
правомощия;
Сключване на договор и получаване на изходна документация;
Правен анализ на правата и задълженията, възникнали за Изпълнителя и дефиниране на 
критични моменти от изпълнението им;
Откриване на строителна площадка на обекта - след подписване на договора между 
Изпълнител и Възложител. Ще бъде свикана комисия между всички участници в 
строителството и ще бъде съставен протокол Образец 2а за откриване на строителна линия и 
ниво. Ще се монтира информационна табела на обекта, ще се пристъпи към ограждане на 
обекта съгласно изискванията на Възложителя и оформяне на приобектов склад и санитарно 
- битови помещения;
Тествания и замервания - тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на 
строителството. Резултатите ще бъдат оформени под формата на протоколи и друга 
строителна документация. Изпълнителят ще уведомява всички заинтересовани страни, като 
Възложител, Строителен надзор, за датата и часа на предвидените мероприятия. 
Изпълнителят ще съхранява копие от всички свързани с това документи.

• ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ - този етап се състои от извършване на 
подробни прегледи и анализи относно управление иа процесите 
и обхват на дейностите по изпълнение на поръчката.

- Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работна 
структура:
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Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната документация и 
подадената оферта, се дефинира обхвата на поетите договорни задължения; В работната 
структура на плана за управление подробно ще бъдат указани конкретни цели и резултати, 
както и методологията и организацията по изпълнението им; Планът ще представлява 
изходна и динамична величина, която ще служи като база за всички последващи решения и 
промени в хода на изпълнението;
Заложените в плана цели и резултати ще бъдат разбити на етапи, които да отразяват 
времевата и технологичната им обвързаност както и логическата им зависимост. Така ще се 
постигне по-доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им.

- Планиране конкретното изпълнение на задачите;
От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат конкретно 
дефинирани и разделени на по-малки по обхват компоненти и подзадачи, които ще бъдат 
съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне по-доброто 
им координиране и ясна проследимост в последователността им.
Във връзка с качественото изпълнение на поръчката ще се изготвят и представят на 
Възложителя ежемесечни доклади за текущо изпълнение на договора и окончателен доклад. 
Докладите ще съдържат следната информация:
Техническа част - обяснителна записка и чертежи (ако е необходимо);
Списък на приетите изменения - списък с измененията в обхвата на работите, които са били 
съгласувани между страните до този момент;
Контрол на Бюджета - информация за изразходваните/вложените средства до момента, 
базирана/сравнена с одобрения план на паричните потоци;
Напредък/прогрес на работите - информация за напредък на работите към настоящия момент 
с прогноза за крайния срок, базирана на одобрения план-график;
Въпроси свързани с институциите, контролиращи проекта, копия от кореспонденцията и 
всички получени документи от инфраструктурните дружества и контролиращите държавни и 
местни органи.
Бъдещи работи - информация за работите, които предстоят да бъдат изпълнени в следващите 
месеци. Подробно описание на евентуални рискове, трудности или проблеми;
Необходима информация - списък с въпроси, по които Възложителят трябва да предостави 
допълнителна информация, одобрение или действия, за да не се спира работата на 
Изпълнителя.
Записки по време на строителството и строителна документация.
Изпълнителят ще осигури архив и ще съхранява документацията свързана с проекта. 
Документацията трябва да бъде достъпна за участниците в проекта, ако те се нуждаят от нея. 
Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от Заповедната книга), в който ще 
записва информация за метеорологичните условия, присъствието на персонал и посетители 
на обекта, използваните строителни машини и съоръжения, евентуални инциденти и всички 
свързани със строителството събития, които изисква действащата нормативна уредба. 
Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга строителна 
документация, като информира, най-малко 24 часа предварително, всички заинтересовани 
страни за датата и часът на започване или завършване на съответните строителни работи. 
Изпълнителят трябва да съхранява копие от всички свързани с това документи. Оригиналите 
ще бъдат на съхранение при Техническия ръководител на обекта.
Възложителят ще бъде допускан да инспектира строителната документация по всяко време. 
Актове и протоколи.
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По време на строителството ще бъдат изготвяни всички актове и протоколи съгласно 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.
Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други 
документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с 
проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни 
проверки, огледи и измервания на място.
Съставените и оформени съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи имат 
доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, 
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.
Изпълнение на строителството.
Изпълнителят ще извърши всички работи свързани с подготовката на строителната площадка 
и строителството на Обекта за договорената Крайна Цена и в договорения Срок за 
Изпълнение. Работите ще бъдат изпълнени съгласно одобрената проектна документация и в 
съответствие с действащите норми и закони. Изпълнителя ще съдейства активно на 
Възложителя в процеса на въвеждане в експлоатация на Обекта и всички свързани с него 
съоръжения.
Изпитване и сертифициране на системи и оборудване.
Изпълнителят ще организира работите по изпитването, сертификацията и пускането в 
експлоатация на всички основни системи и съоръжения. Възложителя и Консултанта 
Строителен Надзор ще бъдат информирани с 24 часово предизвестие за датата и часът на 
изпитанията, за да се осигури присъствие на членове от екипите, които ще ползват и 
поддържат съоръженията. Всички заинтересувани страни трябва да получат копия от 
свързаната с изпитванията и приемането документация. Оригиналите на документите се 
предават на Консултанта по ЗУТ за подготвяне на документацията за Въвеждане в 
експлоатация на обекта.
Работа с контролните органи, съдействие на Възложителя.
Изпълнителят ще бъде на разположение да представя и защитава своята работа пред местни 
или държавни контролни органи или други страни, заинтересувани от проекта.
Всяка промяна на проектното решение или методите на изпълнение, която е резултат от 
дискусии с трети страни, трябва да бъде официално одобрена от страна на Възложителя. 
Изпълнителят няма да предприема промени на одобрените от Възложителя проекти или 
методи на работа без неговото официално съгласие.
Изпълнителят ще оказва активно съдействие на Възложителя и на Строителния надзор в 
тяхната работа за получаване на положителни становища, одобрения и разрешения от 
контролни органи и инфраструктурни дружества. Те могат да бъдат, но не се изчерпват със: 
Становища, одобрения от инфраструктурните дружества;
Становища и одобрения от държавни и местни контролни органи
Съставяне на констативни актове за установяване годността за приемане на строежите 
(приложение № 15).
Екзекутивни чертежи.
Изпълнителят ще регистрира всички промени и добавки към одобрените чертежи и да 
изготви окончателната екзекутивна документация.
Със завършването на работите, Изпълнителя ще представи на Възложителя цялата 
строителна документация, която е необходима за изготвянето на Окончателен доклад и 
получаването на Разрешение за Ползване.
Окончателно приемане на обекта.
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Изпълнителят ще предложи на Възложителя точни дати за приемане на обекта. По време на 
приемането ще бъде изготвен списък (различен от Протокол обр. 15), който ще включва 
всички работи, които е необходимо да бъдат извършени преди официалното приемане на 
обекта от страна на Възложителя и договорен срок, в който те трябва да бъдат изпълнени. 
Списъкът ще бъде подписан от двете страни.
След констатиране, че всички работи от списъка и окончателното почистване на обекта са 
завършени и че Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта документация, двете 
страни подписват Приемно - предавателен протокол.
Окончателен Доклад.
Със завършването на работите Изпълнителят ще комплектува и предаде на Възложителя 
цялата строителна документация, необходима на строителния надзор за изготвянето на 
окончателен доклад. Изпълнителят е длъжен да реагира в много кратък срок, ако е са 
необходими допълнителни документи, информация или присъствие на работни срещи. 
Окончателната екзекутивна документация ще бъде заверена от участниците в строителния 
процес според нормативните изисквания.
Изпълнителят ще се съобразява с указанията на строителния надзор относно идентификация 
и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на 
изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.
След констатиране, че всички работи от екзекутивната документация и окончателното 
почистване на обекта са завършени и че Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта 
документация, двете страни подписват Приемно - предавателен протокол.
След завършване, обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е предназначен, 
съгласно Договора.

- Планиране на ресурсите;
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната документация, 
подадената оферта и поставените задачи и цели ще се определят и/или актуализират вида и 
количеството на необходимите ресурси /човешки, технически, финансови и материални/. В 
хода на реализирането на проекта и в зависимост от поставените цели и постигнатите 
резултати към един определен момент от жизнения цикъл на проекта, ресурсите ще бъдат 
адаптирани с цел постигане на желана ефективност и оптимизация.

- Планиране на качеството;
С оглед динамичната природа на реализацията на строителния процес ще се прегледат 
процедурите по управление качеството на изпълнение на СМР и влаганите в строителството 
материали и изделия, в рамките на стандарта по управление на качеството на дружеството, 
като същите ще бъдат ревизирани при възникнала необходимост.
Във връзка с осигуряване и управление на качеството при изпълнение на всички видове СМР 
/които ще се приложат при изпълнение на тази поръчка/, участника има разработени и 
внедрени следните системи, за които имат издадени сертификати: - ISO 9001:2008 OHSAS 
18001:2007 ISO 14001:2004
Изпълнителят ще организира и провежда непрекъснат контрол за осигуряване на 
изискващото се в проекта, Техническата спецификация, нормите и стандартите за качество 
на изпълнение на СМР. Контролът на качеството ще обхваща всички фази на работите: 
Избор на материали; Доставка на материали; Изпълнение на СМР.
Вложените материали ще отговарят на Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106/2006 г.). Съответствието 
ще се установява по реда на същата Наредба. Изпълнителят ще приложи действена система
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за контрол на качеството чрез изградена Система за осигуряване на качеството, която 
обхваща посочените фази.
Високо качество на изпълнение ще се постигне чрез:

Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните 
изисквания;

Производство и доставка на качествени строителни продукти;
Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса на изпълнението;
Спазване изискванията на Възложителя и на системата по качество;
Създаване на условия за непрекъснато подобряване на ефикасността и на системата 

по качеството;
Спазване на приложимите български и европейски закони и нормативни актове, както 

и международните стандарти и добрите международни практики;
Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и 

компетентни за изпълнение на дейностите чрез подходящи форми на обучение, придобиване 
на специфични умения и опит;

Управление на подходяща инфраструктура за ефективно функциониране на 
процесите, чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и подходящи технически 
средства;

Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на Възложителя, отчитане на 
забележките и рекламациите с цел подобряване резултатите от дейността на фирмата. 
Гаранциите за качество ще се прилагат съобразно действащите наредби и ПИПСМР. 
Изпълнението на СМР на обекта ще се извършват по одобрени проекти, приложени КСС и 
план за безопасност и здраве, одобрен от Възложителя и оторизираните контролни органи. 
При изпълнение на обекта ръководството разполага с персонал, квалифициран и притежаващ 
съответните умения и практически опит видно от приложените дипломи сертификати и 
списък на персонала, с който дружеството разполага. Така ще се гарантира необходимата 
компетентност за ефикасна и ефективна работа.
- Планиране на комуникациите с Възложителя и заинтересованите страни;

Ще се осигурят гъвкави форми на комуникация и консултации с екипа на 
Възложителя по време на изпълнение на договора, с оглед постигане заложените цели и 
резултати на проекта. Ще се проведе встъпителна среща с Възложителя за представяне на 
екипа и възприетата организация на работа. Ежеседмично ще се провеждат срещи между 
Изпълнителя и Възложителя за обсъждане на състоянието на строежа, при които 
Изпълнителят ще води протокол, в който ще бъдат отбелязани поставените въпроси и 
взетите решения. При необходимост ще се провеждат извънредни срещи за вземане на 
решения, които не търпят отлагане и чието забавяне би компрометирало изпълнението на 
договора.
Всички комуникации между Изпълнителя и Възложителя ще се осъществяват в писмена 
форма.
Планирането на комуникациите включва определяне на конкретните процедури за 
комуникация, която следва да бъде насочена в . Ще бъде разработен конкретен план с 
посочени контрагенти, обем информация, ред и начин за предоставянето й.
Ще бъдат посочени източниците и процедурата по набиране на информация, реда за 
анализирането и използването й.
Потенциалните предпоставки за успешното изпълнение на договора е доброто 
сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя.
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Всеки участник в проекта трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и трябва да 
разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия проект.
Доброто сътрудничество между Възложителя и Изпълнителя ще спомогне за 
безпроблемното изпълнение на обекта. При съвместното отчитане на изпълнението биха се 
следяли следните видове дейности:
Отчитане на състоянието - описва докъде е стигнал проектът в дадения момент 
Отчитане на напредъка - описва какво е постигнал екипът по проекта;
Прогнозиране - предполага бъдещото състояние и напредък по проекта;
Отчитане на изпълнението - данни за обхвата, графика, разходите и качеството.

- Планиране на организацията;
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се 
идентифицира и адаптира конкретна методология и организация на работа като се 
документират и дефинират специфични компетентности, роли и правомощия, които да 
обезпечат изпълнението на разработените планове и стратегии.

- Планиране на доставките и мерки за вътрешен контрол
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се определи 
план - график на доставките, които е необходимо да бъдат заявени на доставчиците. Ще се 
адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и начина за осъществяване на 
доставките. В графика ще бъдат маркирани срокове за поръчка, за изготвяне и доставка, като 
критичните от тях ще бъдат маркирани и управлявани с висок приоритет.
Съществен дял при изпълнението на дейностите за реализация на поръчката заема 
доставката на материали и оборудване. Тази дейност е неразделна част от строителния 
процес и в съответствие с това за нея се отделя специално внимание.
Сроковете за доставка са съобразени с разработения линеен график (календарен план) за 
изпълнение на поръчката.
Процесът по доставянето на материали и оборудване на обекта започва незабавно след 
подписването на договора и продължава до завършването на СМР. Навременните и 
качествени доставки са от решаващо значение за изпълнението. Като цяло тези дейности са 
пряко свързани от една страна с изпълнението на строителните работи и в същото време са в 
зависимост от сроковете за доставка, които се договарят с доставчиците. Двата процеса са 
взаимно обвързани и протичат паралелно във времето. От Изпълнителя ще бъде обърнато 
внимание на това как ще се подреждат доставките в зависимост от последователността на 
изграждане на обекта.

Строителните материали ще се подсигуряват с хода на строителството по 
предварително уточнени количества и сключени договори.

Доставките на материали и оборудване ще бъдат в зависимост от линейния график на 
Изпълнителя. За правилното съхраняване на доставените материали и оборудване ще бъде 
осигурен склад. Складирането ще бъде съобразено с изискванията на доставчиците и 
спецификата на складираните материали.

Всички доставяни материали ще бъдат обозначени с името на производителя, 
търговската марка и друга информация, която се изисква от прилаганите производствени 
стандарти. Всяка една доставка ще е придружена със съответните сертификати. Всички 
строителни продукти ще се съхраняват и влагат точно според инструкциите и препоръките 
на производителя. Препоръките за съхранение ще бъдат представени за одобрение от 
Надзора и Техническия ръководител и ще се спазват непрекъснато.
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За доказване на съответствието на предлаганите материали ще са приложени 
сертификати, декларации за съответствие и други приложими документи.
Преди доставката на материалите изпълнителят ще направи необходимите проверки и 
съгласувания за гарантиране на качествените изисквания, заложени в техническата 
спецификация и проекта.
При приемането на материали от доставчика ще се прави проверка за:

Сертификат за съответствие на производителя;
Проверка на характеристики;
Проверка на маркировката.
При транспорт, доставка и складиране ще се прави:

Проверка за дефект;
Проверка за замърсяване;
Проверка за повреди при товаро - разтоварните операции. 

Основни материали за реализация целите на проекта:__________

Наименование на материала Стандарт Производител/Доставчик

Бетони С16/20 Циментови замазки
БДС EN 206-1:2002 БДС 
EN 206-/НА:2008

’’Дюлгер" - гр. Смолян

Арматурна стомана клас В500 БДС EN 10080-2005 Хъс ООД - гр. Пловдив

Битумен грунд БДС 4758:2008 Ад и Комерс ООД - гр. Русе

Мразоустойчив грунд тип теракол
БДС EN 771-1:2006 Оргахим - гр. Русе

Хидроизолация на рула DIN 53370, DIN 53455, 
DIN 53454, DIN 53363

Ади Комерс - гр. Русе

Риолитни павета
EN 1062-3:2001

Земелрок - гр. София

Ивайлавградски камък
БДС EN 520

Мемориал - гр. Кърджали

Обшивка тип Хънтър Дъглас
БДС EN 14496

Саварона ЕООД - гр. Кърджали

Градински бордюри
БДС EN 1340-2005 AC

У ни паве АД - гр. Костенец

Едногодишни цветя, затревяване, 
дървета EN 5482

Ел зет ЕООД - гр. Пловдив

Осветително тяло LED , IP 6 5 БДС EN 60598-1 БДС 
EN 60598-2 БДС EN

211 -България ЕООД

Кабели и проводници БДС 16291:1985 
БДС HD 603

„Елкабел” АД - гр. Бургас

PVC тръби с различни размери БДС 12996:1986 БДС EN 
1452-2 EH 426 БДС

Пайплайф България" ЕООД - гр. 
Ботевград/ "PIPELIFE AUSTRIA"

Стоманени безшевни тръби
БДС EN 1456

Ангел Стоилов - гр. Пловдив

Кабел FTP5E EN 55013:2001 + 
Al:2003+A2:2006

ЕКСКОМ ЕООД - гр. Хасково
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Записващи и възпроизвеждащи 
камери

EN 55022: 2010 EN 
50130-4: 2011 EN 61000-

Сектрон ООД, HIKVISION

- Планиране на техническо оборудване и механизация;
Част от строително - монтажните работи ще се изпълняват механизирано. Предвижда се да 
се извършат с механизация и оборудване, чийто минимален състав е съобразен с 
минималните изисквания от тръжната документация при обявлението на настоящата 
поръчка, а именно:___________________ ____________________________________________
№ Наименование Бр. Основно приложение/ разпределение по 

видове дейност
1. Багер колесен 1 Изкопни земни работи и натоварване
2. Самосвали 3 Извозване земни и скални маси и доставки
3. Автобетонпомпа 1 Полагане на бетон
4. Бетоновоз 1 Преоз на бетонови смеси
5. Трамбовка ръчна 1 Уплътняване на земни и скални почви
6. Иглен вибратор 1 Уплътняване на бетони
7. Газопламъчна машина за полагане 1 Полагане на хидроизолация
8. Компресор 1 Захранване на къртачи
9. Пневматични къртачи 4 Разбиване бетонови настилки
10. Мини челен товарач 1 Товаро разтоварни дейности
11. Автовишка 1 Повдигане при монтажни и демонтажни
12. Подемник (хаспел) 1 Повдигане при монтажни и демонтажни
13. Валяк вибрационен 1 Уплътняване на насипи и настилки
14. Диамантена за рязяне на камък 1 Рязане на камък
15. Ел.металорежещи инструменти 4 Рязане на метали
16. Шмиргелов апарат 1 Шлайфане на метали
17. Заваръчен апарат 1 Заваряване на метали
Използваното техническо оборудване ще е в пълна изправност и ще отговаря на всички 
изисквания, съгласно действащото законодателство. Ръководството осигурява изправни, 
съобразени с изискванията в проекта машини и съоръжения.
Използваните машини и съоръжения ще се поддържат и своевременно ще се ремонтират 
през целия период на използване така, че да не застрашава здравето и безопасността на 
работещите и да не вредят на околната среда.
Поддръжката и ремонтът на машините и съоръженията се извършват само от правоспособни 
лица, подизпълнители, с които дружеството има сключен договор за поддръжка на 
средствата за производство.

- Планиране на персонал и ангажирани лица;
В експертния състав за изпълнение на строителството в качеството на Технически 
ръководител на обекта, Строителен инженер, Ел. инженер, Ландшафтен архитект, 
Координатор по ЗБУТ и Специалист по контрол на качеството са привлечени опитни 
инженери и специалисти със солиден опит в изграждането и ремонта на такъв тип 
съоръжения.
Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на проекта 
ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник 
строителна механизация и автотранспорт.
Всички останали звена и отдели на дружеството осъществяват спомагателна и 
административна подкрепа за реализацията на проекта.
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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..

В изпълнителския състав ще участват строителни работници / бригадири със съответната 
квалификация, необходима за качественото извършване на обекта. Строителните звена 
/бригади/ са специализирани по отделни видове СМР.
Максимален брой на ангажираните лица, заети в СМР, като изпълнителски състав е 
планувано да бъдат 20 бр., която бройка ще обезпечи изпълнението на дейностите съгласно 
времеви график. При необходимост има готовност да се привлече допълнителен персонал.

Поради приоритетното значение на настоящия обект за Технически ръководител на 
обекта е привлечен специалист, дългогодишен работник, работещ във фирмата, със солиден 
опит в ръководенето и надзора на сходни проекти. Той следи и отговаря за цялостното 
изпълнение на проекта.
С оглед на отговорностите му, той разполага със значителна свобода при изпълнението на 
задачите, подчинен е директно на ръководното тяло и координира всички други помощни 
звена. Техническият ръководителят на обекта изпълнява дейността си в тясна 
взаимосвързаност със Строителния инженер, Ел.инженера, Ландшафтния архитект. 
Координатора по ЗБУТ, Специалиста по контрол на качеството, Отговорника снабдяване и 
доставка, както и Отговорника автотранспорт и механизация. По този начин той има 
възможност да бъде информиран, да анализира и обсъжда всеки ключов процес свързан с 
изпълнението на обекта без да се налага неговото пряко участие в тези процеси и да докладва 
за тях. Техническият ръководител на обекта определя какво и докога трябва да бъде 
направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялостното изпълнение на 
проекта. Така, чрез това централизирано звено, от едно място се оптимизират отделните 
проектни етапи, предотвратяват се дублиране и/или прехвърляне на компетенции и се прави 
възможно спазването на проследимост и прозрачност в изпълнението.

Техническият ръководител на обекта е централна фигура при оперативната 
организация и изпълнението на СМР. Той е отговорен за качественото и навременно 
извършване на строителните работи. Той определя кой от изпълнителския състав и по какъв 
начин следва да приведе в действие направените указания от Възложителя, Строителният 
Надзор, Проектанта, Отговорника по качество и Координатора по ЗБУТ или и подава 
обратна информация с цел проследимост и координация на дейностите между 
изпълнителския състав и останалите участници в процеса. Потокът на информация се 
централизира и протича във вертикална посока към и от прекия ръководител на 
строителното звено/бригадира, като свежда до минимум възможността за недоразумения и 
неясноти. При извършване на отделните видове работи се използва квалифициран за това 
изпълнителски състав, притежаващ съответната специализация. Те изпълняват 
диференцирани задачи поставени им пряко от бригадирите и синхронизирани с Техническия 
ръководител на обекта.

В работата на строителната площадка операторите на строителните машини и 
транспортна техника са под пряко ръководство на Техническия ръководител.
В тясна взаимовръзка с Техническия ръководител работи и отдел „Снабдяване и доставка”. 
Отговорникът му има предимно координационна функция като синхронизира и следи за 
навременните доставки на материали, консумативи и др.
За безопасността, здравето и контрола по качество през целия период и обхват на 
изпълнението отговарят съответните ангажирани лица - Отговорника по ЗБУТ и 
Отговорника по качеството. Те имат широки правомощия в тази област, като те събират и 
анализират информацията от строителната площадка, стиковат я с проектния и оперативния 
ръководител, правят оценка на съответствието и предписания съгласно нормативната рамка,
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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

вътрешно фирмените процедури и внедрената в дружеството изпълнител интегрирана 
система за управление и контрол на качеството.
Тази избрана и доказала се във времето организационна структура на персонала, която ще 
бъде приложена и за изпълнението на настоящия обект, се отличава с:

- строго разпределение на правата и отговорностите; висока ключова компетентност 
на йерархичните нива; висока степен на гъвкавост, координация и управляемост на проекта; 
канализиран, информационен поток с възможност за обратна връзка между инженерно - 
технически и изпълнителски състав; опосредствена комуникация между изпълнителски 
състав и останалите участници в процеса, чрез ръководителя на строителното 
звено/бригадира и Техническия ръководител.
Координатор по ЗБУТ: Осъществява непосредствено оперативно, административно
ръководство и контрол на обекта във връзка със спазването на ЗБУТ. Подпомага 
Строителния инженер и Ел.инженера при изпълнението на служебните им задължения в 
качеството му на Координатор по безопасност и здраве. Не допуска действия допускащи и 
предполагащи събития и предпоставки за събития които биха довели до трудови и други 
злополуки както със персонала на Изпълнителя, така и с трети страни.
Нормативни изисквания: Да позна нормативните актове, закони и наредби свързани косвено 
и пряко с изпълнението на строителни дейности и ЗБУТ.
Отговорности: Отговаря за изпълнението на приетия и одобрен План за безопасност и здраве 
и изготвяне на оценка на риска съобразно и след предоставянето от страна на Възложителя 
на Плана за безопасност и здраве изготвен от Проектанта.
Специалист по контрола на качеството: Организира и ръководи цялостната дейност по 
въпросите на качеството. Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и 
влаганите продукти. Съгласувано с ръководителя на обекта, организира съвещания по 
качеството планомерно и при необходимост. Участва в проверки по качеството по искане на 
инвеститора, на авторския надзор, на ръководителя на обекта. Участва в разработване, 
внедряване и изпълнение на плановете по качество на обектите съгласно изискванията на 
Системата по управление на качеството. Организира изпълнението и документирането на 
контрола на качеството съгласно, изискванията на Системата по управление на качеството на 
съответните договорни и проектни изисквания и на други нормативно технически 
изисквания на страната. Разработва и/или предлага за разработване мероприятия за 
подобряване показателите на качеството. Организира доставката на необходимите 
нормативни документи за контрол на качеството и ги поддържа в актуален вид съобразно 
изискванията на Системата по качество. Участва в подготовката на документите за 
приемателните комисии, касаещи неговата дейност. Извършва анализ на потребителските 
отзиви за качеството, съгласувано с ръководството, възлага извършването на експертизи и 
изпитвания за доказване качеството на конструкции, технологични детайли, продукти и т.н. 
Съгласувано с техническият ръководител, бракува по съответния ред и спира от употреба 
продукти, неотговарящи на утвърдените материали, образци, стандарти и други нормативни 
документи. Спира изпълнението на некачествено извършени СМР. Предлага да се налагат 
позволените от КТ санкции при груби и/или системни нарушения на изискванията за 
качество от работници, технически лица и/или екипи. Предлага на ръководството, при 
доказана необходимост, назначаване на специалисти от различните специалности. 
Нормативни изисквания: Да познава нормативно - техническата уредба в строителството в 
България и Техническите спецификации.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „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..

Отговорности: носи отговорност за системно допуснати несъответствия със Системата по 
качество и с дейността, за която има задължения. За констатирани пропуски в 
документацията по качеството, включително и за неупражнен контрол.

- Планиране начина на отчитане;
В процеса на изпълнение на поръчката ще се поставят конкретни срокове и процедури 

за съставянето на отчетна документация. Тази документация ще бъде разработена с оглед два 
кръга адресати - Възложителя и останалите участници в строителния процес. 
Документацията ще бъде съобразена с нормативната уредба, касаеща реда за съставяне на 
отчетна документация по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Редът и начинът на 
отчитане следва да бъде съгласуван с Възложителя.

-Демобилизация на ресурсите;
Включва дейности и процедури по демобилизация на ресурсите, окончателно почистване на 
строителната площадка, премахване и извозване на временните/помогцни съоръжения, 
рекултивация на засегнатия терен.

- Окончателно отчитане
Съставяне и подписване на констативен протокол за установяване на изпълнените видове 
СМР.

■ Етапност при изпълнението на поръчката;
Подготвителни дейности включващи: Подписване на протокол за започване на 

строителството (откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво); Заверка на заповедна книга; Дейности по организацията и обезопасяването на 
строителната площадка - създаване на временни съоръжения и ограждения;

Демонтажни работи по част Архитектура: Демонтаж на съществуващи настилки и 
хидроизолации; Разбиване на бетон и замазка; Натоварване на транспорт и превоз на 
строителни отпадъци на депо;

Строително - монтажни работи по част Архитектура - първи етап: Грундиране по 
конструкции и под настилки; Полагане на бетон и направа на холкери; Полагане на 
хидроизолации и армирана циментова замазка; Подмяна на обшивка „хънтър дъглас”; 
Полагане на геотекстил и баластра;

Демонтажни работи по част Ландшафт: Изкореняване на храсти и разваляне на тревни 
площи; Разваляне на бордюри;

Строително - монтажни работи по част Ландшафт: Направа на настилка от каменни 
плочи и монтаж на градински бордюри; затревяване - първи етап;

Строително - монтажни работи по част Архитектура - втори етап: Обмазване с 
мразоустойчив грунд; Направа на настилка от риолитни павета и ивайловградски камък; 
Почистване на съществуващи парапет и каменна облицовка; Почистване и боядисване на 
съществуваща метална шапка;

Затревяване и засаждане на декоративни растения по част Ландшафт: Затревяване - 
втори и трети етапи; Засаждане на декоративни растения; Монтаж на пейки и скара за пейка 
върху шапка на стена;

Строително - монтажни работи по част Електро и видеонаблюдение — първи етап: 
Трасиране на кабелна линия, изкопни работи, разваляне на настилки; Изграждане на типови 
шахти, полагане на тръби и изтегляне на кабели; Монтаж на метален стълб и метален шкаф; 
Подмяна на окабеляване и осветителни тела под надлеза;

Строително - монтажни работи по част Електро и видеонаблюдение - втори етап: 
Възстановяване на настилки, Монтаж на осветителни тела, камери и електрооборудване;
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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Настройка, пуск, приемно предавателни изпитания и изготвяне на екзекутивна 
документация;

Издаване на обекта на Възложителя с констативен протокол за установяване на 
изпълнените видове СМР.

■ Организация за изпълнение, технологична последователност и взаимна 
обвързаност на строително - монтажните работи, разпределение на 
ресурсите - ръководен, изпълнителски персонал, механизация и 

____ ____________автотранспорт: ______________________________________________

№

Наименование на 
видовете СМР и тяхната 

технологична 
последователност на 

изпълнение

М-ка

Организация, подход, 
взаимна обвързаност на 

дейностите, норма време за 
изпълнение, времетраене и 

срок

Разпределение на 
ресурсите - ключови 

експерти и 
изпълнителски 

персонал, материали, 
механизация и 
автотранспорт

Ч А С Т  А Р Х И Т Е К Т У Р А

1

ДЕМ О Н ТА Ж  Н А  
С Ъ Щ ЕС ТВ У В А Щ А  
Н А С ТИ Л КА  О Т 
И ВА Й Л О В ГРА Д С К И  
КАМ ЪК

м2 600,75

Изпълнението по част 
Архитектура ще започне с . 
демонтажни работи - демонтаж 
на настилка от ивайловградски 
камък, н.време - 160 ч.ч., ще се 
изпълни за 10 календарни дни - 
от Еви до 10-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници и 
механизация - 
пневматични къртачи - 
4 бр. и компресор - 1 бр.

2
ДЕМ О Н ТА Ж  НА 
С Ъ Щ ЕС ТВ У В А Щ А  
Н А С ТИ Л КА  О Т РИ О Л И ТН И

м2 200,50
Паралелно с демонтажа на 
настилката от

Под ръководството на 
Техническия

ПАВЕТА 8/8/8

ивайловградски камък, на 5-ти 
ден ще започне и демонтаж на 
съществуващата настилка от 
риолитни павета, н.време - 96 
ч.ч., ще се изпълни за 6 дни, от 
5-ти до 10-ти ден.

ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници и 
механизация - 
пневматични къртачи - 
4 бр. и компресор - 1 бр.
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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..

3

РА ЗБИ В А Н Е Н А  БЕТО Н  
И /ИЛИ Ц И М ЕН ТО В А  
ЗА М А ЗКА  П О Д  С ТА РА  
Н А СТИЛ КА

m 2 800,50

След демонтажа на настилките 
ще се изпълни разбиване на 
бетон и замазка, н.време - 240 
ч.ч., ще се изпълни за 10 
календарни дни, от 11 -ти до 
20-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма общи 
строителни работници и 
механизация - 
пневматични къртачи - 
4 бр. и компресор - 1 бр.

4

Д ЕМ О Н ТА Ж  НА 
С Ъ Щ ЕС ТВ У В А Щ А  
Х И Д РО И ЗО Л А Ц И Я  П О Д 
Н А СТИЛ КИ

m 2 800,50

Паралелно с разбиването на 
бетон и замазка, от 18-ти ден 
ще започне демонтаж на 
съществуващата 
хидроизолация, н.време - 48 
ч.ч., ще се изпълни за 3 
календарни дни, от 18-ти до 
20-ти ден.

Под ръководството на Т 
ехническия
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници и 
механизация - 
пневматични къртачи - 
4 бр. и компресор - 1 бр.

5
Н А ТО В А РВ А Н Е НА 
ТРА Н С П О РТ С М И Н И  
ТОВ А РАЧ

ТОН 16,15

В процеса на демонтажните 
работи ще се извърши и 
извозване на образуваните 
строителни отпадъци. 
Натоварването на транспорт 
ще се изпълни за 3 календарни 
дни, на 15-ти, 22-ри и 23-ти 
ден. Н.време - 0 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от механизация -  

минитоварач - 1 бр.

6
ПРЕВО З С ТРО И ТЕЛ Н И  
О ТП АД ЪЦ И

тон 16,15

Паралелно след натоварване на 
транспорт ще се превозват 
строителните отпадъци на 
депо, през същите 3 кален
дарни дни, на 15-ти, 22-ри и 
23-ти ден. Н.време - 0 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от механизация - 
самосвали - 3 бр.

7
ГРУ Н Д И РА Н Е НА
С ТО М А Н О БЕТО Н О В А
К ОН С ТРУ КЦ ИЯ

m 2 800,50

Строително - монтажните 
работи по част Архитектура 
ще започнат с грундиране на 
стоманобетоновата 
конструкция на основата, 
н.време - 32 ч.ч., ще се 
изпълни за 2 календарни дни, 
от 21-ви до 22-ри ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници - бояджии и 
материали - грунд и 
шкурка.

17



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ме BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян", процедура за директно предоставяне Me BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян", част от процедура Me 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..

8
Н А П РА В А  Н А  БЕТО Н  ЗА 
Н АКЛО Н

m 2 800,50

След завършване на 
грундирането ще се положи, 
бетон за наклон в основата, 
н.време - 48 ч.ч., ще се 
изпълни за 6 календарни дни, 
от 23-ти до 28-ми ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник - бетонджия, 
мех. автобетонпомпа и 
материали - бетон М200 
(кл.В15).

9
БИ ТУ М ЕН  ГРУ Н Д  П ОД 
Н АС ТИ Л КИ

m 2 800,50

След полагането на бетона ще 
се грундира с битумен грунд 
преди изпълнение на 
хидроизолацията. Н.време - 32 
ч.ч., ще се изпълни за 2 
календарни дни, от 29-ти до 
30-ти ден.

Под ръководството на 
Стр. инженер и Техн. 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници - 
изолаторджии и 
материали - битумен 
грунд.

10 Н А П РА В А  Н А  Х ОЛ КЕРИ M2 150,00

Направата на холкери ще се 
изпълни след полагането на 
бетона, н.време - 64 ч.ч. Ще се 
изпълни за 4 календарни дни, 
от 31-ви до 34-ти ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници - 
настилкаджии и 
материали - разтвор 
циментов M300.

11

Д О С ТА В К А  И М О Н ТА Ж  НА 
Х И Д РО И ЗО Л А Ц И И  - 
М ЕМ БРА Н А  БИ ТУМ НА , 
АРМ . П О Л И ЕС ТЕР ПОД 
Н АС ТИ Л КА  3 П ЛА СТА

m 2 800,50

Монтажът на
хидроизолационната битумна 
мембрана на газопламъчно 
залепване ще се изпълни след 
гундирането с битумен грунд, 
н.време - 128 ч.ч. Ще се 
изпълни за 8 календарни дни, 
от 34-ти до 41-ви ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници - 
изолаторджии и 
материали - мембрана 
битумна
хидроизолационна арм. 
полиестер и газ пропан- 
бутан.

12
ДО СТА ВК А  И П О Л А ГА Н Е 
НА БЕТОН ЗА  Н А СТИЛКИ  
И П Ъ ЛН ЕЖ И  ПРИ РЕМ О Н Т

m3 10,50

Паралелно с изпълнението на 
бетон за наклон, ще се изпълни 
полагането на бетона за 
настилката, н.време -112 ч.ч. 
Ще се изпълни за 6 календарни 
дни, от 23-ти до 28-ми ден.

Под ръководството на 
Стр. инженер и Техн. 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници - бетонджии, 
мех. автобетонпомпа и 
материали - бетон М100 
(кл.ВЮ).
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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..

13
И ЗП Ъ Л Н ЕН И Е НА 
А РМ ИРА НА  Ц И М Е Н ТО В А  
ЗАМ АЗКА, С ТО М А Н А  Ф8

m 2 800,50

След направа на 
хидроизолацията ще се 
изпълни армирана циментова 
замазка, н.време - 192 ч.ч. Ще 
се изпълни за 8 календарни 
дни, от 42-ри до 49-ти ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма строителни 
работници - 2-ма 
настилкаджии и един 
общ работник, и 
материали - разтвор 
циментов M300 и 
заварена мрежа от 
бетонна стомана ф 8 мм.

14
ДЕМ О Н ТА Ж  Н А  О БШ И В К А  
ТИП "Х Ъ Н ТЪ Р Д Ъ ГЛ А С "

m 2 400,25

Паралелно със строителните 
работи за изпълнение на 
хидроизолации,бетонови 
работи в основата и армирана 
замазка ще се извърши 
подмяна на компрометираната 
обшивка „хънтър дъглас” от 
долната страна на надлеза. 
Демонтажът на обшивката 
„хънтър дъглас” ще се изпълни 
на два етапа, общо за 9 дни, от 
33-ти до 37-ми ден и от 46-ти 
до 49-ти ден. Н.време - 72 ч.ч.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник.

15
ДО СТА ВК А  И М О Н Т А Ж  НА 
О БШ ИВКА  ТИ П  "Х Ъ Н ТЪ Р 
ДЪГЛАС"

m 2 400,25

Монтажът на обшивка „хънтър 
дъглас” следва след 
демонтажа, също на два етапа. 
Н.време - 336 ч.ч., ще се 
изпълни общо за 14 кален
дарни дни, от 38-ми до 43-ти и 
от 49-ти до 56-ти ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от звено от 3-ма 
строителни работници - 
2-ма монтажници на 
обшивки и един общ 
строителен работник, с 
механизация - подемник 
- 1 бр. и материали - 
елементи за обшивка 
комплект.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ В G16RFOPOOl-1.022-0001-С01 „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..

16 А В ТО В И Ш К А мсм 5,00

За извършване на монтажа на 
обшивката „хънтър дъглас” е 
предвидена работа на 
автовишка, която ще бъде 
общо 5 календарни дни - на 34- 
ти, 37-ми, 45-ти, 49-ти и 53-ти 
ден. Н.време - 0 ч.ч.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от механизация - 
автовишка - 1 бр.

17
Д О С Т А В К А  И П ОЛ АГАН Е 
ГЕО ТЕК С ТИ Л

m 2 352,00

Паралелно с изпълнението на 
втори етап от подмяната на 
обшивка „хънтър дъглас” ще 
започне полагането на 
геотекстил - два пласта, на 
площите за озеленяване. Ще се 
изпълни на два етапа - първи - 
за първи пласт - преди 
полагане на баластра - 3 
календарни дни, от 42-ри до 
44-ти ден и втори - за втори 
пласт — след полагане на 
баластра - 3 календарни дни - 
от 49-ти до 51 -ви ден. Н.време 
- 48 ч.ч.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник - 

изолаторджия и 
материали - геотекстил.

18
Д О С Т А В К А  И П ОЛАГАН Е 
БА Л А С ТРА m3 41,00

Полагането на баластра ще се 
изпълни след полагането на 
първия пласт геотекстил, 
н.време - 64 ч.ч., изпълнено за 
4 календарни дни, от 45-ти до 
48-ми ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници -  пътно 
строителство, 
механизация -  

трамбовка ръчна -  1 бр. 
и материали -  баластра.

19
О БМ А ЗВ А Н Е С 
М РА ЗО У С ТО Й Ч И В  ГРУНД 
ТИП ТЕРА К О Л

m 2 800,50

Изпълнението на настилките 
от риолитни павета и 
ивайловградски камък ще се 
изпълни поетапно -  на четири 
етапа и ще се предшества от 
обмазване с мразоустойчив 
грунд тип теракол. Н.време - 

64 ч.ч., изпълнено на четири 
етапа общо за 8 календарни 
дни. Първи етап - от 53-ти до 
54-ти ден, втори етап -  от 65-ти 
до 66-ти ден, трети етап -  от 
76-ти до 77-ми ден и четвърти 
етап -  87-ми до 88-ми ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник - 

изолаторджия и 
материали - грунд 
мразоустойчив тип 
теракол.

20



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле 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 Ле 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..

20
Д О СТА ВК А  И М О Н Т А Ж  НА 
Н А С ТИ Л КА  О Т РИ О Л И ТН И  
П АВ ЕТА  8/8/8

m 2 200,50

Изпълнението на настилка от 
риолитни павета ще се 
изпълни последователно на 
четири етапа, общо за 11 
календарни дни, след 
обмазването с мразоустойчив

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма строителни 
работници - 2-ма

грунд, както следва - първи 
етап - от 56-ти до 59-ти ден, 
втори етап - от 69-ти до 70-ти 
ден, трети етап - от 83-ти до 
84-ти ден и четвърти етап - на 
93-ти, 95-ти и 97-ми ден. 
Н.време - 264 ч.ч.

настилкаджии и един 
общ строителен 
работник. Материали - 
павета риолитни 8/8/8, 
пясък и битум.

21

Д О СТА ВК А  И М О Н Т А Ж  НА  
Н АС ТИ Л КА  О Т 
И ВА Й Л О В ГР А ДСК И  
КАМ ЪК

m 2 600,75

Настилката от 
ивайловградски камък ще се 
изпълнява поетапно, паралелно 
с настилката от риолитни 
павета, на четири етапа общо 
за 36 календарни дни, както 
следва - първи етап - от 57-ми 
до 66-ти ден, втори етап - от 
69-ти до 77-ми ден, трети етап 
- от 81 -ви до 88-ми ден и 
четвърти етап - от 92-ри до 
100-ния ден.
Н.време - 864 ч.ч.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от звено от 3-ма 
строителни работници - 
2-ма настилкаджии и 
един общ строителен 
работник, механизация - 
диамантена за рязане на 
камък - 1 бр, и 
материали - плочи 
ивайловградски камък, 
разтвор циментов, 
цимент бял и 
диамантинов диск.

22 П О Ч И СТВ А Н Е НА 
С Ъ Щ ЕС ТВ У В А Щ  П А РА П ЕТ

м' 101,54

След завършване на 
настилките ще се изпълни 
почистване на съществуващия 
парапет, н.време - 24 ч.ч. Ще 
се изпълни за 3 календарни 
дни, от 101-ви до 103-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник и материали - 
коресилин и конци.

23
П О ЧИ СТВ А Н Е НА 
С Ъ Щ ЕС ТВ У В А Щ А  
КАМ ЕН НА  О БЛ И Ц О В К А

m 2 545,40

Паралелно с почистването на 
парапета ще се изпълни 
почистването на каменна 
облицовка, н.време - 168 ч.ч., 
изпълнено за 7 календарни 
дни, от 101-ви до 107-ми ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма общи 
строителни работници.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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 Хе 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..
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П О Ч И С Т В А Н Е  И 
Б О Я Д И С В А Н Е  Н А  
С Ъ Щ Е С Т В У В А Щ А  
М Е Т А Л Н А  Ш А П К А

m 2 101,54

Почистването и боядисване на 
съществуваща метална шапка 
ще започне паралелно с 
почистването на каменната 
облицовка - на 104-ти ден, 
н.време - 96 ч.ч. Ще се 
изпълни за 4 календарни дни, 
от 104-ти до 107-ми ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма работници - 2- 
ма бояджии и един общ 
работник, и материали - 
боя блажна и шкурка.

Ч А С Т  Л А Н Д Ш А Ф Т

1 И ЗК О РЕ Н Я В А Н Е  Н А  
И ГЛ О Л И С Т Н И  Х РА С ТИ

m 2 100,00

Изпълнението на част 
Ландшафт ще започне по 
време на изпълнението на 
армираната циментова замазка 
и полагането на първи пласт 
геотекстил. Изкореняването на 
иглолистни храсти ще се 
изпълни за един календарен 
ден - на 44-ти ден, н.време - 16 
ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници.

2
РА ЗВ А Л Я Н Е  Н А  ТРЕВН И  
П Л О Щ И

m 2 48,00

Следва разваляне на тревни 
площи. Ще се изпълни за един 
календарен ден, на следващия 
45-ти ден, н.време -16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници.

л РА ЗВ А Л Я Н Е  Н А  БОРД Ю РИ м.л 35,00

Паралелно с изкореняването на 
храсти и развалянето на тревни 
площи ще се изпълни 
разваляне на бордюри, н.време 
— 16 ч.ч. Ще се изпълни за 2 
календарни дни, от 44-ти до 
45-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник.

4 Н А П РА В А  НА ГРА ДИ НСКИ  
Б О РД Ю РИ

м 55,00

Следва полагане на нови 
градински бордюри, н.време - 
48 ч.ч. Ще се изпълни за 3 
календарни дни, от 46-ти до 
48-ми ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма пътни 
строителни работници и 
материали - бордюри 
бетонови, дъски 
иглолистни, пирони, 
бетон M l50, греди 
иглолистни, разтвор 
циментов и бичмета 
иглолистни.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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 
н а  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..

5
Н А П РАВА  Н А  
ДЕК О РА ТИ В Н А  Н А С Т. О Т 
КАМ ЕН НИ  П Л О ЧИ

m 2 50,00

След полагането на бордюрите 
ще се изпълни декоративна 
настилка от каменни плочи, 
н.време - 72 ч.ч. Ще се 
изпълни за 3 календарни дни, 
от 49-ти до 51-ви ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от звено от 3-ма 
строителни работници - 
2-ма настилкаджии и

един общ строителен 
работник. Механизация 
- диамантена за рязане 
на камък - 1 бр. и 
материали - плочи 
каменни, разтвор 
циментов, диамантинов 
диск и цимент бял.

6
ДО СТА ВКА , Т О В А РЕН Е  И 
РА ЗТО В А РВ А Н Е Н А  
ХУМ УС

m3 4,00

Преди затревяването ще се 
достави хумус, за един ден, на 
51 -ви ден, н.време - 8 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник и механизация 
- самосвали - 2 бр.

7
ЗА ТРЕВ Я ВА Н Е 1+II+III 
ЕТАП

m 2 158,00

След завършване на 
декоративната настилка от 
каменни плочи следва първи 
етап на затревяване, който ще 
се изпълни за 2 календарни 
дни, от 52-ри до 53-ти ден. 
Втори етап затревяването 
следва след завършване на 
втори етап на настилката от 
ивайловградски камък, ще се 
изпълни за 3 календарни дни, 
от 78-ми до 80-ти ден. Трети 
етап на затревяването ще се 
изпълни след като е завършен 
и четвърти етап на настилката 
от ивайловградски камък, ще 
се изпълни за 5 календарни 
дни, от 110-ти до 114-ти ден. 
Н.време - 160 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
озеленители и 
материали - семе тревно 
и селитра амониева.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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..

8 ЕД Н О ГО Д И Ш Н И  ЦВЕТЯ бр.
1
185,00

Доставката на едногодишни 
цветя ще се извършва 
паралелно със засаждането, 
н.време - 0 ч.ч., за 4 
календарни дни, от 110-ти до 
113-ти ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, заявени и 
доставени до обекта 
цветя едногодишни.

9
ЗА С А Ж Д А Н Е  НА 
ЕД Н О ГО Д И Ш Н И  ЦВЕТЯ

бр.
1
185,00

Засаждането на едногодишни 
цветя ще започне след 
завършване на декоративната 
настилка от каменни плочи, 
н.време - 64 ч.ч. Ще се 
изпълни за 4 календарни дни, 
от 110-ти до 113-ти ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
озеленители.

10 К Ж А  - 3 Г. бр. 18,00

Доставката на юка ще се 
извърши в деня за засаждане - 
110-ти ден. Н.време - 0 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, заявено и 
доставено до обекта 
декоративно растение 
юка - 3 г.

11 ЗА С А Ж Д А Н Е  НА КЖ А бр. 18,00

Засаждането на юка ще се 
изпълни в деня на започване на 
засаждане на едногодишни 
цветя, н.време - 16 ч.ч., 
изпълнено за един календарен 
ден, на 110-ти ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
озеленители.

12 ТУЯ И ЗТО Ч Н А  - 3 Г. бр. 9,00

Доставката на туя ще се 
извърши в дните за засаждане - 
110-ти и 112-ти ден.
Н.време - 0 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, заявено и 
доставено до обекта 
декоративно растение 
туя източна - 3 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

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..

13 ЗА СА Ж ДА Н Е Н А  ТУЯ бр. 9,00

Паралелно със засаждането на 
юка ще се засади туя, н.време - 
32 ч.ч., за 2 календарни дни, на 
110-ти и 112-ти ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
озеленители.

14 КЪЛБО ВИ ДЕН  К И П А РИ С  - 5
Г.

бр. 3,00

Доставката на кълбовиден 
кипарис ще се извърши в деня 
за засаждане - 111 -ти ден. 
Н.време - 0 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, заявено и 
доставено до обекта 
декоративно растение 
кълбовиден кипарис - 5 
г.

15
ЗА СА Ж ДА Н Е НА  
КЪЛБО ВИ ДЕН  К И П А РИ С бр. 3,00

Засаждането на кълбовиден 
кипарис ще се изпълни за един 
календарен ден - на 111 -ти 
ден, Н.време - 16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници 
озеленители.

16 ПЕЙКИ бр. 11,00

Доставката и монтажа на 
пейки ще се изпълни в 
последните дни от 
озеленяването, н.време - 16 
ч.ч., за 2 календарни дни, от 
113-ти до 114-ти ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
озеленител и материал - 
пейка.

17 СКАРА ЗА П ЕЙ К А бр. 1,00

Доставката на скара за пейка 
ще се извърши в деня на 
монтажа - 114-ти ден, н.време - 
0 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, заявена и 
доставена до обекта 
скара за пейка.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехаоилитация 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 JNs 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..

18
М О Н ТА Ж  Н А  С К А РА  ЗА 
П ЕЙ КА  В Ъ РХ У  Ш А П К А  НА 
СТЕНА

бр. 1,00

Монтажът на скара за пейка ще 
се изпълни в последния ден от 
затревяването - 114-ти ден, 
н.време - 8 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
озеленител.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

П О Д М Я Н А  НА 
О К А БЕЛ Я В А Н Е И 
О С В Е ТИ Т ЕЛ Н И  ТЕЛ А  
Н А М И РА Щ И  С Е П О Д 
Н А ДЛ ЕЗА

к-т 1,00

Изпълнението на част Електро 
ще започне в процеса на 
изпълнение на част 
Архитектура, с подмяна на 
окабеляване и осветителни 
тела, намиращи се под надлеза. 
Ще се изпълни на два етапа 
общо за 8 календарни дни, 
н.време - 320 ч.ч. Първи етап - 
от 41 -ви до 42-ри ден и втори 
етап - от 54-ти до 59-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 5-ма работници - 3- 
ма електро- 
монтажници и 2-ма 
общи строителни 
работници.
Механизация - 
автовишка - 1 бр. 
Материали - кабел СВТ 
3x2,5 mm2, кабел СВТ 
3x1,5 м м , осветители 
улични LED 1x30 W, 
рогатки тройни.

2

Н А П РА В А  НА И ЗК О П  СЪС 
ЗА РИ В А В А Н Е И 
Т РА М БО В А Н Е НА 
К А БЕЛН О  ТРА С Е  ПО 
ДЕТАЙ Л (2Х  H D PE Ф32) 
ПОД Т РО ТО А Р

м 90,00

Изпълнението на 
инсталационните работи по 
част Електро ще започне с 
изкопни работи, преди 
началото на изпълнение на 
настилките. Изкопът ще се 
изпълни поетапно, като след 
полагане на тръбите и 
изтегляне на кабелите ще се 
зарива и трамбова. Изкопните 
работи и зариването ще се 
изпълнят на два етапа, общо за 
6 календарни дни, от 54-ти 
до 56-ти ден и от 67-ми до 69- 
ти ден. Н.време - 48 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник - изкопния и 
механизация - Багер 
колесен - 1 бр.
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■  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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..

3
П ОДГОТОВКА П О Д Л О Ж К А  
ЗА П ОЛАГАН Е Н А  2 H D PE  
ТРЪБИ Ф32 В И ЗК О П

м 90,00

Подготовката на подложка за 
полагане на тръби в изкоп ще 
се изпълни паралелно с 
изкопните работи, на два етапа 
общо за 4 календарни дни, 
н.време - 32 ч.ч. Първи етап ще 
се изпълни от 5 4-ти до 5 5-ти 
ден, а втори - от 67-ми до 68- 
ми ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник и материали - 
пясък.

4 ДОСТАВКА И П О Л А ГА Н Е  
НА H DPE ТРЪ БА  Ф 32

м 180,00

Паралелно в същите дни ще се 
изпълни и полагането на тръби 
HDPE за кабелите, н.време - 64 
ч.ч. Ще се изпълни от 54-ти до 
5 5-ти ден и от 67-ми до 68-ми 
ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - тръба 
HDPE ф 32 мм.

5
ДОСТА ВКА  И И ЗТЕ Г Л Я Н Е  
НА КАБЕЛ С В Т  5X 2.5 В 
HDPE ТРЪ БА  Ф 32

м 90,00

Изтеглянето на кабел в 
положени тръби ще се изпълни 
също на 2 етапа, за 2 
календарни дни, н.време - 16 
ч.ч. Ще се изпълни на 56-ти 
ден и на 69-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - кабел СВТ 
5x2,5 мм 2.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№> BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян", процедура за директно предоставяне N° BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура N° 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..

6

ДО СТА ВКА  И М О Н Т А Ж  НА  
О СВЕТИ ТЕЛ  LED  
Ц И Л И Н ДРИ ЧЕН  Ф 190, 
В ИСО ЧИН А  1100 М М , 
С В ЕТО Д И О Д ЕН  24.3 W / 
ЗОООК, IP65

бр. 12,00

Монтажът на LED осветители 
ще се изпълни в края на 
изпълнението на трети етап от 
настилките, за 5 календарни 
дни - от 8 8-ми до 92-ри ден, 
н.време - 40 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - осветител 
LED цилиндричен ф 190 
вие. 1100 мм 24.3 W / 
ЗОООК, IP65, кутия 
метална разклонителна 
с автоматичен 
прекъсвач, цимент, 
стоманотръбен стълб, 
боя блажна, чакъл, 
пясък.

7 О П РО ВО ДЯ ВА Н Е НА 
О С В ЕТИ ТЕЛ Н А ТА  ЧА СТ бр. 12,00

Паралелно с монтажа на 
осветителите ще се изпълнява 
опроводяването, н.време - 40 
ч.ч., през същите 5 кален
дарни дни — от 88-ми до 92-ри 
ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали — тръба 
гофрирана PVC ф 16 
мм, кабел СВТ 3x1,5 
m m 2 .

8 О Ж ИВЯВАН Е НА 
О СВ ЕТИ ТЕЛ Н А  ЧА СТ бр. 12,00

Паралелно с монтажа на 
осветителите и опроводяването 
ще се извършва и оживяване 
на осветителната част, н.време 
- 80 ч.ч., през същите 5 кален
дарни дни - от 88-ми до 92-ри 
ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - изолирбанд.

9
ИЗРАБОТКА НА 
ЕКЗЕКУТИВНА 
ДОКУМ ЕНТАЦИЯ

бр. 1,00

Изработката на екзекутивна 
документация ще се изпълни 
след завършване на всички 
строителни дейности по част 
архитектура, за 2 календарни 
дни, от 108-ми до 109-ти ден, 
н.време - 16 ч.ч.

Изпълнено от Ел. 
инженера.

ЧА СТ Е Л Е К Т Р О  - В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М 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..

ИЗГРАЖ ДАНЕ НА  К А Н А Л Н А  М РЕЖ А

1 ТРАСИ РАН Е К А БЕЛН А  
ЛИНИЯ

м 208,00

Изпълнението на част Електро 
- видеонаблюдение ще започне 
след завършване на 
демонтажните работи по част 
Архитектура, на 21 -ви ден, с 
трасиране на кабелна линия, 
което ще се изпълни за 2 
календарни дни, от 21 -ви до 
22-ри ден. Н.време - 16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - колове 
дървени.

2
РА ЗВА ЛЯН Е Н А  Т РО Т О А Р 
ОТ Ц ИМ ЕН ТО В И  И 
БАЗАЛТО ВИ  П ЛО ЧИ.

m2 193,00

Следва разваляне на тротоар от 
циментови и базалтови плочи, 
н.време - 48 ч.ч. Ще се 
изпълни за 3 календарни дни, 
от 23-ти до 25-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници и 
механизация - 
пневматични къртачи - 
4 бр. и компресор -1 бр.

3
Н-ВА ИЗКО П  С ЗА РИ В А Н Е  
И ТРА М БО В А Н Е на кабелно 
трасе - под тротоар

м 193,00

След разваляне на тротоарната 
настилка ще се изпълни 
поетапно изкопа за кабелно 
трасе под тротоар. След 
полагането на тръбите и 
изтеглянето на кабелите ще се 
извърши зариване и 
трамбоване. Н.време - 192 ч.ч. 
Първи етап - ще се изпълни за 
7 календарни дни, от 26-ти до 
32-ри ден, а втори етап - за 5 
календарни дни - от 44-ти до 
48-ми ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници - изкопчии и 
механизация - Багер 
колесен - 1 бр. и 
трамбовка ръчна - 1 бр.

4
П О ДГОТО ВКА  П О Д Л О Ж К А  
ЗА П ОЛ АГАН Е НА 5 Т РЪ БИ  
Ф 110 в изкоп

м 208,00

След направа на изкопа за 
кабелно трасе под тротоар 
следва подготовката за 
полагане на тръби, н.време - 16 
ч.ч. Ще се изпълни за 2 
календарни дни, от 33-ти до 
34-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
изкопния и материали - 
пясък, тухли единични, 
капаци.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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..

5
ДО СТА ВК А  И П О Л А ГА Н Е В 
И ЗКО П  НА  PV C  ТРЪ БА  
Ф110

м 965,00

Следва полагането на PVC 
тръба ф 110 мм в изкоп, за 
изтегляне на кабел. Н.време - 
112 ч.ч. Ще се изпълни за 7 
календарни дни, от 35-ти до 
41-ви ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - тръби PVC 
ф 110 мм, лепило, 
разтвор циментов.

6 И ЗГРА Ж Д А Н Е Н А  ТИ П О В А  
Ш А Х ТА  90X 60 С К А П АК бр. 8,00

Паралелно с полагането на 
PVC тръба в изкоп ще се 
изпълни изграждането на 
типови шахти, н.време - 96 ч.ч. 
Ще се изпълни общо за 4 
календарни дни, от 36-ти до 
37-ми ден и от 39-ти до 40-ти 
ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма пътни 
работници и материали 
- разтвор циментов, 
бетон M300, тухли 
единични, стомана обла.

7
Д О СТА ВК А  И И ЗТЕГЛ Я Н Е 
В К А Н А Л Н А  М РЕЖ А  НА 
ТРЪБА H D PE  ф 32

м 208,00

След полагането на PVC тръба 
ф 110 мм следва изтегляне на 
тръба HDPE ф 32 мм в канална 
мрежа, н.време - 32 ч.ч. Ще се 
изпълни за 2 календарни дни, 
от 42-ри до 43-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - тръба 
ITDPE ф 32 мм.

8
ДОСТА ВКА  И П О Л А ГА Н Е 
ГРЪБИ PVC ф 20

м 72,00

Полагането на тръби PVC ф 20 
мм следва да се изпълни за 3 
календарни дни, в периода от 
50-ти до 52-ри ден, н.време - 
48 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - тръба PVC 
ф 20 мм, скоба PVC ф 
20 мм, лепило, дюбели, 
винтове.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Мя 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 Ms 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..

9
Д О СТА ВК А  И П О Л А ГА Н Е В 
И ЗК О П  СИГН А ЛН А  Л ЕН ТА

м 208,00

Следва полагане на сигнална 
лента в изкоп, което ще се 
изпълни преди зариване на 
изкопа, общо за 5 календарни 
дни, на 44-ти, 46-ти, 48-ми ден 
и от 60-ти до 61-ви ден. 
Н.време - 40 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
изкопния и материали - 
лента сигнална.

10
ДО СТА ВК А  И И ЗТЕГЛ Я Н Е 
В ТРЪ БА  НА К А БЕЛ  FTP 
ат. 6

м 85,00

След полагането на тръбите 
следва изтегляне на кабели. 
Изтеглянето на кабел FTP ще 
се изпълни за 2 календарни 
дни, от 51 -ви до 52-ри ден. 
Н.време -16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - кабел FTP.

11
Д О СТА ВК А  И И ЗТЕГЛ Я Н Е 
В ТРЪ БА  О П ТИ ЧЕН  КАБЕЛ  
4 ВЛА КНА

м 220,00

Следва изтегляне на оптичен 
кабел в тръба, н.време - 16 ч.ч. 
Ще се изпълни за 2 календарни 
дни, от 53-ти до 54-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - кабел 
оптичен 4 влакна.

12
И ЗТЕГЛЯ Н Е НА 
П РО В О Д Н И Ц И  В Т РЪ БА  ПВ 
3X 4 M M 2

м 220,00

Паралелно с изтеглянето на 
оптичния кабел ще се изтеглят 
в тръба и проводници ПВ 3x4 
mm2, н.време - 16 ч.ч. Ще се 
изпълни същите 2 календарни 
дни, от 53-ти до 54-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - проводник 
ПВ 3x4 mm2.

13 РЕПЕРН И  ЗН АЦ И бр. 8,00

В процеса на изтегляне на 
кабелите в тръба ще се 
поставят реперни знаци, 
н.време - 16 ч.ч. Ще се 
изпълни за 2 календарни дни, 
на 52-ри и 55-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - реперни 
знаци.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лг 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 Ле 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..

14 Д О С ТА В К А  И М О Н ТА Ж  НА  
М ЕТА Л ЕН  С ТЪ Л Б 4 м бр. 1,00

В периода на изтеглянето на 
кабелите в тръба ще се 
изпълни монтаж на метален 
стълб, н.време - 16 ч.ч. Ще се 
изпълни за един календарен 
ден - на 52-ри ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - стълб 
метален 4 м, пясък, 
чакъл, цимент.

15
Д О С ТА В К А  И  М -Ж  
М ЕТА Л ЕН  Ш К А Ф  IP-65, 
400/300/200

бр. 1,00

След монтажа на металния 
стълб ще се изпълни монтаж 
на метален шкаф, н.време - 16 
ч.ч. Ще се изпълни за един 
календарен ден, на 54-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - шкаф 
метален
IP-65,400/300/200.

16 В Ъ ЗС ТА Н О В Я В А Н Е  Н А  
Т РО Т О А Р m2 193,00

След зариването и 
трамбоването на изкопите 
следва възстановяване на 
тротоарната настилка, н.време 
-216 ч.ч. Ще се изпълни за 9 
календарни дни, от 50-ти до 
58-ми ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма строителни 
работници — 2-ма 
настилкаджии и един 
общ работник. 
Материали - плочи 
бетонови тротоарни, 
пясък, разтвор 
циментов.

17

РА ЗВ А Л Я Н Е И 
В Ъ ЗС ТА Н О В Я В А Н Е 
АСФ . Н А С ТИ Л КА  
(Т .Г .М А ЗУ Т)

m2 15,00

За направата на кабелно трасе 
под асфалт ще се развали 
асфалтовата настилка в 
участъка. След изкопаване, 
полагане на стоманените 
тръби, изтеглянето на кабела и 
зариването, ще се възстанови 
асфалтовата настилка. Н.време 
- 32 ч.ч. Развалянето ще се 
извърши на 59-ти ден, а 
възстановяването - на 62-ри 
ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма пътни 
строителни работници, 
механизация - Валяк 
вибрационен - 1 бр., 
материали — 
асфалтобетон плътна 
смес, битум.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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 N° BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
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18

Н-ВА И ЗКО П  С ЗА РИ В А Н Е 
И ТРА М БО В А Н Е НА 
К АБЕЛН О  ТРАСЕ - под 
асфалт

м 15,00

Изкопът за кабелно трасе под 
асфалтова настилка с 
последващо зариване и 
трамбоване ще се изпълни в 
периода от 60-ти до 61-ви ден. 
Н.време - 16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и Техн. 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник - изкопния и 
механизация - Багер кол 
есен - 1 бр. и трамбовка 
ръчна - 1 бр.

19
ДО СТА ВК А  И М О Н ТА Ж  
СТО М А НЕН И  ТРЪ БИ  Ф 1 10 в 
изкоп

м 75,00

Монтажът на стоманени тръби 
ще се изпълни след 
изкопаването, н.време - 32 ч.ч. 
Ще се изпълни за 2 календарни 
дни, от 60-ти до 61-ви ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - тръби 
стоманени ф 110 мм.

20
Н -ВА  С У Х А  РА ЗД ЕЛ К А  Н А  
КАБЕЛ  ДО  6 M M 2 бр. 2,00

Следват подготвителни работи 
за монтаж на камери, 
съоръжения и
електрооборудване. Направата 
на суха разделка на кабел до 6 
мм" ще се изпълни за един 
календарен ден - на 57-ми ден. 
Н.време - 8 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - изолирбанд.

21
Н-ВА С У Х А  РА ЗДЕЛК А  
КАБЕЛ FTP

бр. 6,00

Следва направа на суха 
разделка на кабел FTP, н.време 
- 16 ч.ч. Ще се изпълни за 2 
календарни дни - на следавщия 
58-ми ден и на 101-ви ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали- изолирбанд.

22
Н-ВА СУХ А  РА ЗДЕЛК А  НА 
О ПТИЧЕН КАБЕЛ

бр. 2,00

Паралелно със сухата разделка 
на кабел до 6 m m 2  ще започне и 
сухата разделка на оптичен 
кабел, н.време - 24 ч.ч. Ще се 
изпълни за 3 календарни дни, 
от 57-ми до 59-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник.
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23
С ВЪ РЗВА НЕ П РО В О Д Н И Ц И  
КЪМ  С Ъ О РЪ Ж ЕН И Я  С УХО 
ДО 6 M M 2

бр. ‘ 6,00

Свързването на проводници 
към съоръжения ще се изпълни 
след направата на сухите 
разделки, н.време - 8 ч.ч. Ще 
се изпълни за един календарен 
ден, на 59-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали- изолирбанд.

24

П РО ЗВ Ъ Н Я В А Н Е И 
П О Д С Ъ ЕД И Н Я ВА Н Е НА 
С ИГНА ЛН И  К А БЕЛ И  ДО 
1,5мм2

бр. 48,00

Паралелно със свързването на 
проводници към съоръжения 
ще се изпълни прозвъняване и 
подсъединяване на сигнални 
кабели, н.време -8 ч.ч. Ще се 
изпълни на същия 59-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник.

25
С ВЪ РЗВА Н Е НА О П ТИ ЧН И  
ВЛА КНА  КЪ М  
С Ъ О РЪ Ж ЕН И Я

бр. 4,00

Паралелно със свързването на 
проводници, прозвъняването и 
подсъединяването ще се 
изпълни свързване на оптични 
влакна към съоръжения, 
н.време - 32 ч.ч. Ще се 
изпълни за 2 календарни дни, 
от 59-ти до 60-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - накрайник 
за оптично влакно.

26
О ТК Л О Н ЯВ А Н Е НА 
ОПТИЧН О  В ЛА К Н О  И 
Н А П РА В А  НА М У Ф А

бр. 1,00

Паралелно в същия период ще 
се изпълни и отклоняване на 
оптично влакно и направа на 
муфа, н.време - 32 ч.ч. Ще се 
изпълни в същите 2 кален
дарни дни, от 59-ти до 60-ти 
ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - ел 
ектромонтажници.

27
ДОСТА ВКА  И М О Н ТА Ж  НА 
БРОН И РА Н  ПАЧ К О РД С 
SC/PC конектори ЗОм

бр. 1,00

Следва монтаж на брониран 
пач корд, н.време - 8 ч.ч. Ще се 
изпълни за един календарен 
ден - на следващия 61 -ви ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - пач корд 
брониран с SC/PC 
конектори 30 м.
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28
ДОСТА ВКА  И М О Н Т А Ж  НА  
Swich

бр. 1,00

Монтажът на Swich следва да 
се изпълни за един календарен 
ден, на 67-ми ден. Н.време - 16 
ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - Swich за 
външно изпълнение, 
модул SFP, винтове.

29
ДО СТА ВКА  И М О Н Т А Ж  Н А  
M edia converter бр. 1,00

Монтажът на Media converter 
ще се изпълни паралелно с 
монтажа на Swich, за един 
календарен ден - в същия 67- 
ми ден. Н.време - 16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - Media 
converter.

30
ДО СТА ВК А  И М О Н Т А Ж  Н А  
ПАЧ КАБЕЛ  FTP - 1 m

бр. 4,00

Монтажът на пач кабел FTP ще 
се изпълни за един календарен 
ден, на следващия 68-ми ден, 
Н.време - 8 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник - 
електромонтажник и 
материали - кабел FTP 
ат. 6.

31
ДО СТА ВКА  И М О Н Т А Ж  НА 
В ЪНШ НА 1Р К А М ЕРА ,
4 Мрх, вариоф окална

бр. 3,00

Монтажът на външна IP 
камера предвиждаме да се 
изпълни за 2 календарни дни, 
от 102-ри до 103-ти ден, 
Н.време - 32 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници - 
електромонтажници и 
материали - камера IP 
външна 4 Мрх, 
вариофокална.
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32
Н А С ТРО Й КА  И П У С К  НА 
С И С ТЕМ А  ЗА  
В И ДЕО Н А БЛ Ю Д ЕН И Е

бр. 1,00

След монтажа на камерата 
следва настройка и пуск на 
системата за
видеонаблюдение, н.време - 32 
ч.ч. Ще се изпълни за 2 
календарни дни, от 104-ти до 
105-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера, изпълнено 
от 2-ма специалисти - 
настройчици.

33
П РИЕМ Н О
П РЕД А В А ТЕЛ Н И
И ЗПИ ТАН ИЯ

бр. 3,00

Приемно - предавателните 
изпитания ще се извършат за 
един ден - на 108-ми ден, 
н.време - 8 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера, изпълнено 
от един специалист - 
настройчик.

34
И ЗГО ТВ Я Н Е Н А  
Е К ЗЕК У ТИ В Н А  
ДО К У М ЕН ТА Ц И Я

бр. 1,00

Изготвянето на екзекутивна 
документация ще започне в 
деня на приемно - 
предавателните изпитания - 
108-ми ден и ще завърши на 
следващия 109-ти ден. Н.време 
-16 ч.ч.

Изпълнено от 
Ел.инженера.

■ Методи за контрол на качеството на СМР и вложените материали. 
Осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите със заинтересованите страни;

Планиране, контрол на качеството и комуникация между страните: Управителят планира и 
контролира дейността - разпределя задачите и ресурсите. Съвместно със Строителния 
инженер, Ел. инженера и Техническия ръководител определя необходимите бригади от 
работници, с подходяща квалификация и умения за изпълнението на конкретните строително 
- монтажни работи. След подписване на договора следва правилното управление на 
изпълнението. Това включва анализи на предвидените за изпълнение ключови етапи, време и 
фази на изразходваните материали и ресурси. При изменение на планираните и реалните 
стойности, ще се вземат корективни мерки. Бързият достъп на мениджмънта до 
информацията е съществен. Ще се създаде добро сътрудничество и координация на 
действията между основните институции.

Организация за контрол на качеството: Според спецификата на работата, в зависимост 
от обемът на СМР и сроковете, на базата на изискванията на Възложителя и при наличието 
на необходимата механизация, материали и определянето на необходимия изпълнителски 
състав и налична работна ръка, под прякото ръководство на Строителния инженер, Ел. 
инженера и Техническия ръководител започва изпълнението на предвидените СМР за 
изпълнение на поръчката.

Подготовката на строителството ще осигури всички необходими ресурси и условия за 
контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на съответствие с 
техническата спецификация и договорените изисквания.

Техническият ръководител ще оцени квалификацията на персонала за изпълнението 
на важни за качеството производствени процеси и при необходимост сам ще извърши или
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предложи допълнително обучение, ще уточни критериите за добра работа чрез инструкции, 
скици, схеми, образци и др.

За конкретната поръчка Техническият ръководител ще извърши преглед на 
възможностите на основните производствено - технически процеси и ще предприеме 
необходимите действия за реализиране изискванията на работната документация за 
качеството на извършваната работа и изпълнение на планираните количества работи в 
определения срок.

От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат 
конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват компоненти и подзадачи, които 
ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне по- 
доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им.

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 
документация, подадената оферта и поставените задачи и цели ще се определят и/или 
актуализират вида и количеството на необходимите ресурси /човешки, технически, 
финансови и материални/. В хода на реализирането на проекта и в зависимост от поставените 
цели и постигнатите резултати към един определен момент от жизнения цикъл на проекта, 
ресурсите ще бъдат адаптирани с цел постигане на желана ефективност и оптимизация.

Отчитайки ново представена документация или промяна в обстоятелствата на този 
етап ще се анализират и идентифицират конкретните рискови фактори с цел по-добрата им 
адаптация към стартиралия проект. Ще бъдат актуализирани потенциалните рискове, които 
могат да окажат въздействие върху жизнения цикъл и реализацята на проекта в условията на 
поети договорни задължения. Неизменна част от този етап е разработването на методи и 
конкретни действия за своевременно намаляване на заплахите и елиминиране на рисковите 
фактори.

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се определи 
план - график на доставките, които е необходимо да бъдат заявени на доставчици или 
производители. Ще се адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и начина за 
осъществяване на доставките. В графика ще бъдат маркирани срокове за поръчка, за 
изготвяне и доставка, като критичните от тях ще бъдат маркирани и управлявани с висок 
приоритет.

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в 
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 
одобрения проект ще бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите ще бъдат придружени със 
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се 
допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани 
от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. 
Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа и 
всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване, и до строителните 
машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури 
всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв 
достъп. Възложителят и консултантът, осъществяващ строителен надзор, както и 
упълномощени от тях лица могат по всяко време да инспектират работите, да контролират
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технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение, когато те не 
противоречат на добрата строителна практика и нормативни изисквания. Всички строителни 
и монтажни работи ще се изпълняват съобразно изискванията на нормативната уредба, 
техническите спецификации за настоящия обект и фирмените технологии на фирмите 
доставчици. При изпълнение на всички строителни и монтажни работи ще се спазват 
изискванията на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или 
еквиваленти. Ще се съблюдават и спазват всички норми за предаване и приемане на СМР и 
всички други нормативни изисквания. По време на изпълнение на СМР ще бъдат взети 
всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според 
законодателството.

Контрол при доставката и транспортирането на материалите:
Контролът при доставката и транспортирането на материалите се извършва от 

Специалиста по контрол на качеството, Техническия ръководител и периодично от 
Възложителя;

Специалистът по контрол на качеството и Техническият ръководител на обекта 
извършват входящ контрол на материалите, доставени директно на обекта;

Ако при контролът по време на строителството се установят отклонения и 
несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, Техническият 
ръководител на обекта спира работата и разпорежда незабавно отстраняване на 
несъответствията.

По време на изграждането на обекта е необходимо да се упражнява постоянен 
контрол за качеството на изпълняваните строително - монтажни работи. Упражняването на 
оперативен контрол за качеството на изпълняваните СМР включва съвкупност от технически 
мероприятия, чрез които се обезпечават условия за качествено изпълнение на строителството 
при спазване на действащите строително - технически норми.
Обемът на контрола за обекта включва изпълнението на основните задачи:

Входен контрол за качеството на влаганите строителни материали;
Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитвания и др. 

документи касаещи качеството на доставените на обекта материали;
Оперативен контрол за спазване на определената технология при изпълнение на 

строителните работи;
Проверка на контрола за съответствие на изпълнените строителни работи;
Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, появили се в 

строителните конструкции и предприемане на мероприятия за тяхното отстраняване;
Постоянен контрол по спазване на действащите строително - технически норми при 

изпълнение на строителството.
Всеки работник извършва самоконтрол и отговаря за качеството на изпълняваната от 

него операция. Техническият ръководител отговаря за качеството на изпълнение на обекта и 
предоставя на възложителя необходимата информация.

Всички обстоятелства по СМР се документират чрез актове и протоколи по Наредба 
№3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Лицето упражняващо строителен надзор на обекта прави предписания и заповеди, 
вписани в Заповедната книга, които са задължителни за фирмата.

Архивиране и съхранение на строителните книжа: За обекта се съставя досие, в което 
се архивират поетапно издадените разрешителни от оправомощените ведомства, протоколи и 
актове за започване, изпълнение, констатации от задължителни проверки и завършване на
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СМР. Изискването за оценяване на съответствието на влаганите в строежа материали и 
съоръжения, съгласно техническите изисквания към продуктите и Наредбата за 
осъществените изисквания и оценяване съответствието на строителни продукти, се 
изпълнява чрез архивиране и съхранение на документи, удостоверяващи съответствието: 
Сертификати, Декларации за съответствие.

Механизъм за вътрешен контрол:
- Въведена е функционираща система за управление на качеството ISO 9001:2008;
- Повишаване качеството на труда и конкурентостта;
- Подобряване на фирмения имидж, чрез намаляване на професионалния риск;
- Прилагане на принципи за управление на дейността, заложени в нормативните актове;
- Създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на 
свързаните с работата опасности и професионални рискове;
- Осигуряване на навременно и ефективно обучение и инструктаж на работниците;
- Планиране на дейността - основен елемент при управление на фирмата.

Всички СМР ще бъдат извършени в пълно съответствие с техническото задание, 
тръжната документация и всички посочени нормативни актове и разпореждания от страна на 
Възложителя.

Всички строителни материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на обекта 
ще отговарят на обявените от Възложителя условия. Всички материали ще бъдат 
придружени със сертификат за съответствие и/или качество.

Контролът на качеството на извършените СМР ще се извършва на организационни
нива.

Вътрешният контрол, осъществяван от Изпълнителя ще е съответстващ на 
действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация;

За осъществяване на вътрешен контрол на обекта съгласно Договора, Изпълнителя ще 
определи лице - представител на Изпълнителя, което ще изпълнява длъжността „Вътрешен 
контрол от страна на Изпълнителя“. Лицето за Вътрешен контрол ще отговаря за 
количеството и качеството на извършените строително-монтажни работи. За целта 
Вътрешният контрол извършва контрол на качеството на доставените материали, извършва 
контрол на количествата на изпълнените СМР и контрол на качеството на изпълнените СМР.

Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката 
на материалите. В случай, че материалите не отговарят на необходимото качество или не са 
придружени с необходимият сертификат, не се допуска влагането им в обекта. Уведомява се 
доставчика и същите се връщат обратно на доставчика.

Вътрешният контрол извършва измерване количествата на извършените строително- 
монтажни работи. Извършва сравнение с измерените количества от страна на Техническия 
ръководител на обекта. Измерванията се извършват съгласно Правилник за изпълнение и 
приемане на строително - монтажни работи - ПИПСМР.

Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя извършва контролиране на качеството 
на всички изпълнени строително-монтажни работи. СМР, които не са изпълнени с 
необходимото качество не се приемат от Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя и 
подлежат на ново изпълнение с нужното качество. Вътрешният контрол извършва проверка 
на съответствие на изпълненото СМР с работния проект и вложените материали. Следи за 
качеството на изпълнението и почистване на строителната площадка след завършване на 
работата съгласно ПИПСМР.
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За осъществяване на предвидените му дейности от страна на Изпълнителя, 
Вътрешният контрол отговаря само за конкретният обект и всекидневно извършва контрол 
на обекта.

Технически и качествен контрол от строителния надзор.
Изразено съгласие техническият и качествен контрол при изпълнението на работата 

да се упражнява от избрано лице упражняващо строителен надзор, инвеститорски контрол 
или упълномощен представител на Възложителя. Същото да следи за правилното и точно 
изпълнение на работите посочени в техническите описания към договорите, спазването на 
нормативните разпоредби и ПИПСМР за изпълняваните работи, изпълнените количества, 
изпълнението на договорените условия, спазването на приетия график и дефекти появили се 
по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, 
същите се констатират своевременно от комисия, която задължава Изпълнителя да ги 
отстрани в най-кратък срок. След завършване на цялостната работа по поръчката, същата да 
се приема с приемателна комисия /издава се удостоверение за въвеждане в експлоатация/. От 
датата на подписване на протокола на комисията започват да текат гаранционните срокове.

Всички текущи строително - монтажни работи ще са съобразени с изискванията на 
действащата нормативна уредба на Република България.

Всички вложени строителни материали, съоръжения и конструкции ще отговарят в 
пълна степен на Изискванията, посочени от Възложителя.

Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор, ще се извърши с 
материали и оборудване на Изпълнителя, съгласно Договора и при спазване на изискванията 
на нормативните актове.

Задължаване да се спазват изискванията за изпълнение на мерките за информация и 
публичност при изпълнение на дейностите.

Задължаване да се съхраняват всички документи по изпълнението на настоящия 
договор, както е посочено в указанията от страна на Възложителя.
Задължаване да се спазва стриктно следната методология и строителен подход:
- Преди започване на строителството да се вземат необходимите мерки за осигуряване на 
безопасността, като се направят ограждения и прелези и се поставят предупредителни знаци;
- Да се поставят указателни табели, стрелки и множество временни стандартни пътни знаци 
за своевременно уведомяване на водачите за временната организация на движението;
- Да се поддържа в изправност и пълна наличност приетата сигнализация за целия период на 
строителните работи;
- Да се спазват изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност;
- При проверки на място от страна на Възложителя и всички контролни органи за обекта 
задължение да се осигури присъствието на представител, както и да осигури достъп до 
помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;
- Да се вземат необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени 
подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни 
дървета и други;
- Да се уведомят незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални 
повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на 
водопроводи, топлопроводи или газопроводи да уведомим незабавно и хигиенно- 
епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и спасяване;
- Да се отстранят нанесените повреди, констатирани от общинската администрация и 
отразени в констативен протокол, в срокове, определени от общинската администрация.
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При влагане на нестандартни материали на обекта те ще бъдат изпитани в 
лицензирани лаборатории и ще притежават сертификат за приложимост от съответния 
държавен контролиращ орган.

Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще 
отговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство в страната ни. 
Деклариране, че ще се подсигури на обекта техническото оборудване, необходимо за 
изпълнение на поръчката и посочено от страна на Възложителя и съобразно всички негови 
изисквания. Притежаване на необходимата механизация и оборудване, което ще допринесе 
за своевременното и нормалното изпълнение на предвидените дейности.

Ще бъдат спазвани всички изисквания на раздел III, глава втора на „Наредба за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствените отпадъци”.

Транспортираните отпадъци от дейността на дружеството, ще бъдат извозени до 
сметище, определено от Възложителя.

Деклариране, че ще се изпълни строителството в изпълнение на ангажиментите и 
отговорностите, описани в техническите спецификации, договора и неговите приложения от 
настоящата обществена поръчка, като ще се изпълняват функциите на строител по смисъла 
на ЗУТ.

Задължаване да се спазват изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труда и условията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи.

При извършване на строително - монтажните работи ще се опазва подземната и 
надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети ще се 
възстановяват за сметка на дружеството в рамките на изпълнението на възложената дейност.
■ Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 
засегнати лица

Мерките, които ще се предприемат за негативно въздействие от изпълнението на 
проекта върху кръга на засегнатите лица са:
- Ще се осигури облекчен достъп на автомобили със специален режим - ще се осигури 
достъп до обекта на автомобили на пожарна и аварийна безопасност, спешна медицинска 
помощ, полиция и гражданска защита;
- Обезопасяване на обекта - за нужната безопасност и защита на хората ще се монтират 
необходимите предпазни огради, ще се поставят светлини, предупредителни сигнални ленти, 
предпазни заграждения, парапети;
- Ще се поддържат съоръженията до окончателното им предаване на Възложителя, 
минимизиране на риска от поражения или злополуки вследствие на неохраняеми 
съоръжения, изкопи или други елементи;
- Защита срещу шум - част от плана за опазване на околната среда.
- Инструктаж за спазване на безопасно поведение като участници или наблюдатели;
- Осъществяване на контакт с всички държавни и общински органи, свързани с безопасни 
условия на труд и пожарна безопасност;
- Преди започването на изпълнението на СМР по изграждане на обекта ще се изработят и 
одобрят конкретни инструкции за здравословни и безопасни условия на труд, съобразно 
технологията и организацията за изпълнението на съответните видове строително - 
монтажни работи;
- При извършване на строителство ще се подсигури свободното и безопасно ползване на 
всички стълбища и пешеходни зони и безпроблемно, безопасно и постоянно преминаване по
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същите, като при необходимост ще бъдат обособени и временни такива. През цялото време 
на осъществяване на строителството ще се гарантира безпрепятствен и постоянен достъп на 
автомобили със специален режим на движение - противопожарни автомобили, линейки, 
полицейски автомобили, автомобили на гражданска защита и др.;
- Изграждане на затворени ръкави и места за строителни отпадъци;
- Работа с оборудване, отговарящо на всички изисквания за безопасност;
- Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не 
влизащи в обсега на техните постоянни задължения, освен от необходимост за 
предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя;
- Извършването на товаро-разтоварии работи ще се извършва задължително под прякото 
ръководство на Техническия ръководител на обекта;
- Не допускане наличие на работни места извън границите на строителната площадка, а 
когато това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и 
прилагане на специални мерки, както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите 
и/или намиращите се в опасната зона на извършените СМР,
- Ежедневно почистване на строителната площадка;
- Работа с екологични и безвредни за здравето на хората суровини, материали, технологии, 
удостоверени със съответен сертификат;
- Всички материали и механизация, след приключване на работния ден, ще се прибират и 
заключват на безопасно място, без достъп на външни лица.
Обезопасяване на работната зона по време на строителството:
- Поставяне на необходимите указателни знаци и табели и маркиране на опасните зони;
- Назначаване на денонощна охрана;
- Изграждане на ограда от подвижни пана на работната площадка за съответния етап на 
строителството;
- Оформяне на входове и изходи на работниците и механизацията;
- Работите, които създават затруднения и опасност за движението, като намаляване на 
широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или 
на тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., ще се 
сигнализират чрез временна сигнализация. Тя се поставя непосредствено преди започване на 
СМР или установяване на препятствие в пътен или уличен участък;
- Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум. Ще 
се прави писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на 
започване и времетраене на строителните дейности. Ще се направи оптималното за да се 
обезпечи непрекъснат поток на движението;
- Ще се извършват временни работи, за да се поддържа движението на МПС в територията на 
обекта, като движението на строителните автомобили ще се осъществява само по определени 
маршрути, които са съгласувани с общината, полицията и други органи, съгласно 
действащото законодателство. Ще се спазват изискванията на Наредба № 3 за временната 
организация на движението при извършване на строителство и ремонт.
Мерки след края на строителството:
- Освобождаване, почистване и възстановяване на строителната площадка;
- Възстановяване на всички получили се в процеса на работа дефекти по настилки, зелени 
площи и др.;
- Цялостно почистване на строителните отпадъци;
- Техническият ръководител на обекта ще извършва ежедневен мониторинг и контрол на 
целостта и изправността на всички гореописани съоръжения и изпълнението на мерките, с
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цел максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и 
възпрепятстване на местното население.

Дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния 
процес върху аспектите на ежедневието:

На обекта ще се въведат:
План за безопасност и здраве с включени мерки за намаляване на затрудненията при 

обслужване дейността на жителите на града;
- Дневник на обекта - заповедна книга;
- Дневник на климатичните условия;
- Дневник на монтажните работи.
- Мониторингът по прилагане на мерките ще се осъществява от Техническия ръководител и 
Специалиста по контрол на качеството.

Като част от Външен мониторинг може да се оформи контактна група от 
представители на Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор. Групата ще наблюдава 
изпълнението на плана и ще спомага за по-добро планиране на дейностите по прилагане на 
мерките.

Мониторингът включва наблюдение, контрол, системно събиране на информация за 
възможните затруднения при обслужване дейността на гражданите.

Контрол на изпълнението на предложените мерки:
Мониторинг ще се извършва на място. Ще се изпълняват следните задачи:

- Наблюдение върху информираността на гражданите;
- Проверка на процедурите и осъществените действия за информираност на гражданите за 
планираните дейности и възможните затруднения при тяхното обслужване;
- Проследяване изпълнението на мерките за намаляване на възможните затруднения при 
обслужване дейността на гражданите;
- Гарантиране спазването на правилата за информиране и публичност;
- Предприемане на превантивни и корективни мерки срещу отклонения от плана.

Контролът на мониторинга ще се осъществява ежедневно. По всяко време гражданите 
и/или Възложителя могат да осъществят среща с Техническия ръководител на обекта или 
оторизирано лице за постигане на по-добра комуникация и информираност.
По време на срещите могат да се обсъждат и въпроси, свързани с:

напредъка в изпълнението на дейностите и постигането на резултатите в съответствие 
с договорните задължения;

проблемите и трудностите;
процедурите за вътрешен мониторинг и оценка;
спазването на правилата за информиране и публичност;
необходимост от подкрепа;
планирането на дейностите;
изпълнение на заложените проектни индикатори;
качеството на предоставяните услуги и продукти.

По време на изпълнение на договора няма да се ползват природни ресурси в количества по- 
големи от определените в проектната документация.

В случай, че дейностите, които ще се предприемат при изпълнение на договора имат 
отношение към градската среда, то действията ще бъдат съгласувани със съответните 
компетентни органи. В случай на разливи или образуване на опасни отпадъци при 
изпълнение на договора, управлението на опасния отпадък се поема от дружеството и е за 
негова сметка като Изпълнител.
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■ Управление и анализ на риска
Управлението на риска се прилага, както за цялата организация, във всички нейни 

области и нива на действие във всеки момент, така и за конкретни функции, проекти и 
дейности.

Главната цел на прилагане на систематичен подход за управление на рисковете е да се 
отговори на потребностите на широк кръг от заинтересовани страни, включително собствен 
персонал, възложител, ползватели, клиенти и доставчици.
Неизчерпателен списък на ползите от прилагането на систематичен подход за управление на 
рисковете са:
Увеличаване възможността за постигане на целите:

Насърчава изпреварващото управление;
Осъзнаване на необходимостта от идентифициране и въздействие върху риска в 

цялата организация;
Подобряване на идентификацията на възможностите и заплахите;
Постигане на съответствие с нормативните актове и европейските стандарти; 
Гарантиране на качеството на задължителните и доброволните отчети 
Подобряване на управлението, като цяло;
Увеличаване сигурността и доверието на заинтересованите страни;
Създаване на надеждна база за вземане на решения и планиране;
Подобряване на средствата за управление;
Разпределяне и ефикасно използване на ресурсите за въздействие върху риска; 
Подобряване на оперативната ефикасност и ефективност;
Подобряване на постиженията по отношение на здравето, безопасността и опазването 

на околната среда;
Подобряване на способността за предпазване от загуби и управлението на инциденти; 
Свеждане на загубите до минимум;
Подобряване на организационния опит и не на последно място подобряване 

устойчивостта на организацията.
- ДЕФИНИЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Какво е рискът?
Нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже влияние върху 
поне един аспект на проекта.
Видове рискове.
Рисковете биват според обхвата си:
■ рискове на проекта - засягат разписанието или ресурсите на проекта;
■ рискове на продукта/услугата - засягат качеството;
■ бизнес рискове - засягат организацията.
Според възможността да бъдат предвидени рисковете могат да се разглеждат като:
■ очаквани - такива, които биха могли да бъдат открити при прилагане на 
техники за анализ;
■ предвидими - рискове, които се предвиждат на база предишен опит;
■ непредвидими - рискове, които е трудно до бъдат предвидени.
Освен това рисковете могат да бъдат:
■ общи - заплаха за всеки тип проект;
■ специфични - типични за конкретния проект.
В своята същност управлението на риска е способността да се предвидят заплахите за 
проекта и да се минимизират техните неблагоприятни последици. Процесът е интеративен и
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протича през целия жизнен цикъл на проекта. Той започва с идентифициране на възможните 
рискове, преминава през анализ на рисковете и планиране на управлението им, след което 
започва процес на наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ за оценка на 
ефективността на предприетите мерки.

- УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КАТО ПРОЦЕС ВКЛЮЧВА 
Идентифициране на рисковете - Това е продължителен процес, в който се откриват 

потенциалните заплахи, застрашаващи проекта. В работната група участват ръководителят 
на проекта, екипа по разработка, външни експерти. На тази стъпка се обмислят 
възможностите за възникване на проблеми свързани с проекта. Това може да стане по време 
на регулярни работни срещи на ръководителя на проекта с екипа на проекта и с ключови 
заинтересовани страни. Срещите могат да помогнат не само за откриването на рискове, но и 
за изготвяне на стратегии за избягването им. В резултат на този процес и прилагането на 
различни методи за идентифициране на риска, се създава списък на възможните рискове.

Качествен и количествен анализ на риска - След като възможните рискове бъдат 
идентифицирани е необходимо да се извършат Качествен и Количествен анализ на всеки от 
тях. Оценяват се вероятността за сбъдване и въздействието чрез предефинирани скали. 

Планиране на действия за преодоляване на риска:
Следващата стъпка в управлението на риска е планирането. Това е процеса на 

документиране на мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от 
идентифицираните ключови рискове. Използват се 3 стратегии за управление:
■ избягване на риска - стратегия, при която се намалява вероятността от сбъдване на 
риска;
■ минимизиране на ефекта при сбъдване на риска - стратегия, при която се намаляват 
последствията от сбъдването на риска;
■ планове за извънредни действия - стратегия при която организацията приема риска и е 
готова да се справи с него, ако той се сбъдне.

Следене и контролиране на риска - това е последната дейност от управлението на 
рисковете. Този процес има няколко основни задачи:
■ да потвърди случването на даден риск;
■ да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се 
изпълняват;
■ да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните проблеми;
■ да документира информация, която да се използва при следващ анализ на 
риска.

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА е систематичен процес по идентифициране, 
анализиране и реагиране на рисковете по Договора. Този процес включва максимизиране на 
вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и 
последствията от нежелателни за Договора събития. Договорния риск е несигурно събитие 
или състояние, което ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху целите 
на Договора, а Рискът е основен фактор в управлението на Договора. В този процес имат 
ангажимент всички страни: Управляващият орган, Бенефициентът и съответният изпълнител 
по Договора. Тук се изисква специално внимание от ВСИЧКИ заинтересовани страни през 
всички ЕТАПИ и следва да бъде разглеждан на всички срещи, за да се удостовери, че всички 
са навременно информирани и наясно от появата на потенциални рискове и от всички 
възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Планиране на управлението на риска е процесът на определяне на похода и Задачите 
по управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по управление на
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабил шпация 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..

риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на риска 
от една страна и възможността на Договора за организация от друга.

НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛЪТ на риска е процесът по проследяване на 
идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови. Той 
спомага за осъществяването на плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е 
постоянен процес в хода на Договора. С времето рисковете се променят, появяват се нови, 
някои очаквани рискове не се материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете 
дава информация, която подпомага взимането на ефективни решения преди 
материализирането на риска.
Основни методи за идентифициране на рисковете са:
Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или 
косвена зависимост с резултати от Договора, както и следене за възникване на събития 
свързани с:

промени в законодателството; 
отклонения от спецификациите;
предоставяне на информация необходима за резултатите на Договора;
взимане на решения
промени в процедурите;
техническата среда;
сигурност на информацията.
Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, 

влияние, взаимна връзка между отделните рискове. Рамката за категоризиране на рисковете 
може да бъде високо, средно или слабо влияние върху обществената поръчка.

Възможността е от оценената вероятност да се появи риска.
Влиянието се оценява на база на: време; разход; качество; обхват; ползи; 

хора/ресурси.
Определяне на стратегии за управление на рисковете, избор на действие:
Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и 

оценката на рисковете се изготвя план за управление на риска с описание на контролните 
действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано с асоцииран разход. 
Контролното действие е такова, че разходът за него трябва да е по-приемлив от риска, който 
контролира, а именно действията са следните:

Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го 
предотвратяват;

Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за 
появата на риска или намаляват неговото влияние върху Договора до приемливи нива;

Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се 
трансферира на трета страна, например застраховане;

Приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се 
предприеме друго действие на приемлива цена;

Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети при 
случайно възникване на рисковата ситуация.

Три са основните категории на рискови фактори, които са идентифицирани като 
основно допринасящи за степента на риск на този проект, или за вероятността от възникване 
на възможност за провал. Това за средата на Възложителя, средата на екипа и сложността на 
услугата. Всяка от категориите има свързани с нея рискови фактори, за които по
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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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..

Ръководството за стойност на всеки фактор е направена оценка и възможните резултати за 
вероятност от възникване са нисък, среден и висок.
При оценяването на риска на проекта се обособиха основните групи рискове, които 
възникват през жизнения цикъл на проекта:
Основни рискове:
■ Риск да не завърши проекта;
■ Риск от превишаване на бюджета;
■ Риск от закъснение за пускане в експлоатация на обекта;
■ Риск за околната среда;
■ Пазарен и ценови риск.
Пазарният и ценови риск оценява доколко промените в цените на основните горива и 
енергията ще окажат влияние върху проекта. Времевият хоризонт за изпълнение предполага 
не толкова големи изменения в тези параметри, които биха довели до резки промени на 
цените заложени в проекта. Наличието на ресурс непредвидени разходи не дава възможност 
за сериозен ценови риск.
Като основни групи рискове за проекта се определя групата на времевите рискове преди 
започване на работа, по време на изпълнение и преди приключване на строителството; 
групата на рисковете свързани с комуникация, нормативна база и законодателство.

- ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ
Изпълнение на видове СМР, за които не са необходими недоставените материали без да се 
нарушава технологията на изпълнение на видовете работи _______________________

1.4. Неосигурен достъп до 1 1 Закъснение от Оглед на място на строителната
строителната графика за площадка за обособяване на
площадка изпълнение места с възможен риск
Мерки по преодоляване на риска_______________________________________________
Изпълнение на видове СМР, за които не са необходими недоставените материали без да се 
нарушава технологията на изпълнение на видовете работи____________________________

2. Риск от изоставяне от графика при текущо изпълнение на дейностите
2.1. Забава на срока в 

графика за доставки на 
материали и 
оборудване

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Проучване на
производителността и качеството 
на произведените продукти на 
доставчика; Сключване на 
договори за доставка с 
фиксирани срокове; 
Съобразяване на резерв в 
заложеният срок за доставка; 
Доставяне на материалите преди 
необходимостта от влагането им; 
Подсигуряване на допълнителни 
доставчици в случай на нужда.

Мерки по преодоляване на риска

Изпълнение на видове СМР, за които не са необходими недоставените материали без да се 
нарушава технологията на изпълнение на видовете работи; Корекция на графика за изпълнение
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ .....
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНИ В РА С ТЕЖ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

П роект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площ адки  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..

2.2. Лоши климатични 
условия

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Съобразяване на предвидените 
СМР с дългосрочната прогноза за 
времето; Предвиждане на 
времеви резерв.

М ерки по преодоляване на риска
Преминаване към двусменен режим на работа за работници и механизация до наваксване на 
закъснението спрямо графика.

2.3. Забавяне в следствие 
попадане на 
археологически 
находки доставки на 
материали и 
оборудване

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Проучване на района; Оглед на 
място на строителната площадка 
за обособяване на места с 
възможен риск; Изготвяне на 
план за действие ри откриване на 
археологически находки и 
съгласуване с всички 
заинтересовани страни.

М ерки по преодоляване на риска
Търсене на съдействие от съответните компетентни органи и коригиране на графика за 
изпълнение.

2.4. Забавяне в следствие 
от протести и 
обществено 
недоволство 1 2

Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Предприемане на мерки за 
информираност на населението и 
действия за предотвратяване на 
евентуално недоволство.

М ерки по преодоляване на риска
Търсене на съдействие от съответните компетентни органи и коригиране на графика за 
изпълнение.

2.5. Форсмажорни
обстоятелства

1 3 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Не са възможни описването на 
мерки за преодоляване на 
природни бедствия, катастрофи, 
обществени безредици и др., 
които са извън контрола на 
изпълнителя.

М ерки по преодоляване на риска
Спазване на заложените планове за действия при аварийни ситуации, както и предписанията на 
съответните компетентни органи

2.6.
Риск от прилагане на 
натиск от политически 
институции

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Публичност и прозрачност при 
изпълнение на проекта

Мерки по преодоляване на риска
Спазване на заложените планове за действия при аварийни ситуации, както и предписанията на 
съответните компетентни органи
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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..

2.7. Спиране на обекта от 
държавни и/или 
общински институции

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Спазване на българското 
законодателство; Информираност 
за промените в
законодателството; непрекъснат 
контрол на обекта.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на предписанията и изискванията на държавните или общински институции

2.8. Погрешно отлагане на 
проекта на обекта

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Използването на високо 
квалифициран геодезист и 
високотехнологична и прецизна 
техника; Постоянен контрол.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на предписанията и изискванията на държавните или общински институции

2.9. Повторно отлагане на 
проекта

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Осигуряване на надеждна 
техника от производители с 
доказана репутация, технически 
годна за експлоатация техника и 
технически правоспособен 
персонал; Осигуряване на екип за 
извършване на ремонтни 
дейности, притежаващи 
съответната квалификация за 
отстраняване на аварии на 
техническото оборудване.

Мерки по преодоляване на риска
Доставяне на заместваща техника с параметри същите или п-високи от тези на авариралата 
техника

2.10. Риск от откриване на 
подпочвени води

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Запознаване с геоложки и 
хидроложки доклади за района; 
Оглед на обекта за маркиране 
рисковите райони;
Предвиждане на времеви резерв и 
техника.

Мерки по преодоляване на риска

Използване на по-производителни помпи с по-голям дебит за изпомпване на подпочвените води
2.11. Риск от разминаване в 

геоложките условия на 
обекта и в проекта

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Проверка на геоложките доклади 
на място на обекта за 
разминавания и извършване на 
подробни геоложки проучвания; 
Предвиждане на специализирана 
техника.

Мерки по преодоляване на риска
Използване на специализиране техника съответстваща на геоложките находки на обекта и 
трудността на изпълнение
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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 М  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..

2.12. Риск от кражба на 
материали и/или 
механизация

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Осигуряване на денонощна 
охрана на строителният обект; 
Всички охранители ще бъдат 
квалифицирани за изпълняване 
на дейността си и инструктирани 
за безопасна работа.

Мерки по преодоляване на риска
Увеличаване на мерките за сигурност. Възстановяване на откраднатата техника и материали в 
първоначалният им обем

2.13. Прекъсване на 
съществуващи 
подземни 
комуникации

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Съгласуване на
местоположението на подземните 
комуникации със съответните 
дружества; При отбелязани на 
кадастралната снимка 
комуникации около тяхното 
местоположение изкопните 
работи да се изпълняват ръчно.

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно информиране на съответните експлоатационни дружества и отстраняване на аварията 
в най-кратък срок

2.14. Рискове свързани с 
нарушаване на 
екологичните норми

1 1

Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Спазване на заложените в 
българското законодателство 
нормативи; Спазване на Мерките 
за опазване на околната среда; 
Постоянен контрол при 
изпълнение на обекта.

Мерки по преодоляване на риска
Предприемане на своевременни действия за отстраняване на нанесените върху околната среда 
щети; Коригиране на заложените мерки за опазване на околната среда за повторно недопускане 
на щетата

2.15. Риск от забавяне 
вследствие на 
злополуки и 
инциденти

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Спазване на заложените в 
българското законодателство 
нормативи; Спазване на мерките 
за безопасност и здраве; 
Запознаване на всички участващи 
в дейностите по строителството с 
отговорностите и задълженията 
им.

Мерки по преодоляване на риска
Коригиране на заложените мерки за безопасност и здраве за недопускане на повече инциденти и 
запознаване на всички участващи в строителството
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Проект „Ме 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 Me BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “, част от процедура Me 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 раст ем“ 2014 -2020 г..

2.16. Риск от нарушена 
координация и 
сътрудничество между 
участниците в 
строителният процес

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Публичност и прозрачност при 
изпълнение на проекта и 
недопускане на създаването на 
конфликти.

Мерки по преодоляване на риска
Отстраняване на конфликта и възвръщане на нормална комуникация

2.17. Изпадане в 
несъстоятелност на 
доставчик на 
материали и 
оборудване

1 3 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Избиране на доставчик с 
наложено на пазара име за 
качество и стабилност; 
Подсигуряване на допълнителни 
доставчици в случай на нужда.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на видове работи, за които има налични материали и доставяне на материали от 
допълнителните доставчици за възстановяване на темпа на доставките

2.18. Риск от погубване на 
документация и 
информация

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Под държане на цялата 
информация и документация за 
обекта на хартиен носител и 
архивиране на документацията и 
информацията на допълнителен 
електронен носител, както и 
поддържане на копие на цялата 
документация на хартиен 
носител.

Мерки по преодоляване на риска
Възстановяване на погубената информация от предварително архивираните електронни 
носители и копията на хартия; Предприемане на мерки за неповтарянето на загубата на 
информация и документация

2.19.
Риск от спиране на 
обекта поради 
възникнали нарушения 
на минималните 
изисквания за 
безопасни и 
здравословни условия 
на труд и време на 
строителството

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Непрекъснато спазване на 
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
безопасни и здравословни 
условия на труд по време на 
строителството;
Спазване на заложеният план за 
безопасност и здраве и 
управление на здравословни и 
безопасни условия на труд и 
всички нормативи.

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно отстраняване на нарушенията и спазване на предписанията; корекция на мерките за 
здравословни и безопасни условия на труд и запознаване на персонала с корекциите
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „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..

2.20. Риск от
напускане/назна- 
чаване на голям брой 
изпълнителски 
персонал

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Мотивиране на наличният 
квалифициран и правоспособен 
персонал;
Развитие и повишаване на 
професионалната квалификация 
на персонала; Поддържане на 
социална политика стимулираща 
персонала.

Мерки по преодоляване на риска
3. Забава при процеса на подготовка на инвестиционния/те проект/и и/или неговото/тяхното 

съгласуване и одобрение, издаване на съответните разрешения за отделните етапи на 
обектите, завършване на предвидените СМР и предаване на обектите

3.1. Ненавременно 
получаване на 
информация

3 5 Забавяне и/или 
спиране
изпълнението на 
проекта

Добра комуникация с 
Възложителя, всички отговорни 
институции и заинтересовани 
лица. Добро съдействие и 
взаимодействие между всички 
страни в процеса на разработване 
на проектите.

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно предприемане на действия за съгласуване и коригиране на проблемните документи за 
подписването им в най-кратък срок

3.2. Недостатъчност на 
информацията

4 4 Забавяне и/или 
спиране
изпълнението на 
проекта

Добро обезпечаване на 
източниците на информация чрез 
подкрепа и ангажираност на 
всички институции.

Мерки по преодоляване на риска
Добро съдействие и взаимодействие между всички страни в процеса на разработване на 
проектите

3.3. Проблеми със 
собствеността

3 4 Забавяне
и/или
спиране
изпълнението
на
проекта

Събиране на информация от 
Възложителя на обществената 
поръчка.

Мерки по преодоляване на риска
Добро съдействие и взаимодействие между всички страни в процеса на разработване на 
проектите

3.4. Недостатъчна 
ангажираност на 
заинтересованите 
страни

4 5
Забавяне и/или 
спиране
изпълнението на 
проекта

Ефективна комуникация със 
заинтересованите страни.

Мерки по преодоляване на риска
Ефективна комуникация със заинтересованите страни
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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 Ля BGI6RFOP001-1.001- 

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..

3.5. Забавено съгласуване 
или неодобрение от 
експлоатиращите 
предприятия

4 4 Забавяне и/или 
спиране
изпълнението на 
проекта

Навременно изискване на 
указания за проекта, 
предварителни срещи и разговори 
на експерти от екипа с експерти 
от експлоатиращите предприятия.

Мерки по преодоляване на риска
Навременно изискване на указания за проекта, предварителни срещи и разговори на експерти от 
екипа с експерти от експлоатиращите предприятия

3.6. Забавяне в 
одобрението на 
предварителните 
проекти

4 5 Забавяне и/или 
спиране
изпълнението на 
проекта

Своевременно внасяне на 
проектите за разглеждане в 
Общината, качествена изработка 
и добра комуникация и 
съгласуваност между Възложител 
и Изпълнител.

Мерки по преодоляване на риска
Своевременно внасяне на проектите за разглеждане в Общината, качествена изработка и добра 
комуникация и съгласуваност между Възложител и Изпълнител

3.7. Забавено плащане към 
Изпълнител

2 5 Забавяне
и/или
спиране
изпълнението
на
проекта

Коректно докладване, отчитане и 
фактуриране от страна на 
Изпълнителя към Възложителя.

Мерки по преодоляване на риска
Коректно докладване, отчитане и фактуриране от страна на Изпълнителя към Възложител

3.8. Промяна в
Нормативната
уредба

2 4 Забавяне и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Непрекъснато следене на 
новостите в Нормативната база, 
които могат да засегнат 
дейностите по проекта.

Мерки по преодоляване на риска
Непрекъснато следене на новостите в Нормативната база, които могат да засегнат дейностите по 
проекта
- ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНО СЪДЕЙСТВИЕ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА
ДРУГИ УЧАСТНИЦТИ  В ПРОЕКТИРАНЕТО ИЛИ СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

№ Риск Вероят
ност

Т ежест 
на

вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане на 

риска
1. Конфликт между 

участниците в 
строителният процес

1 2 Закъснение 
от графика за 
изпълнение

Първоначална и последващи 
регулярни срещи по време на 
изпълнение на обекта за 
информираност на всички 
заинтересовани страни за изпълнение 
на обекта и разискване на 
евентуалните спорни точки до 
постигане на законов консенсус.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „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..

Мерки по преодоляване на риска
Отстраняване на конф 
строителният процес, п

ликта и възвръщане на нормална комуникация между участниците в 
редприемане на мерки за недопускане на повторен конфликт

2. Смяна на ръководни 
служители от екипа от 
страна на участници в 
строителният процес

1 2 Закъснение 
от графика за 
изпълнение

Предвиждане на заместващи 
ръководни служители с квалификация 
същата или по- висока от тази на 
наличният; спазване съответните 
актове и разпоредбите на договора за 
замяна на ръководни служители

Мерки по преодоляване на риска
Назначаване на предвидения за заместващ ръководен служител.

3.
Промени
настъпващи по време 
на строителството 
водещи до съгласуване 
на същите с 
експлоатационни 
дружества

2 2 Закъснение 
от графика за 
изпълнение

Съгласуване с Възложителя на по- 
ранен етап при настъпване на промени 
водещи до необходимост от 
съгласуване и предоставяне на същите 
експлоатационните дружества за 
одобрение.

Мерки по преодоляване на риска
Извършване на видове работи, които са незасегнати от направените промени до съгласуването им 
с експлоатационните дружества.

4. Проектни различия 
водещи до 
изпълнението на 
допълнителни 
видове СМР

2 2 Закъснение 
от графика 
за изпълне - 
ние

Посещение на място на обекта 
и сравняване с проектната 
документация за маркиране на 
възможните рискови места;

Допълнителните видове СМР, които 
водят само до увеличаване на 
количествата заложени предварително 
в количествено-стойностната сметка 
към проекта са заложени в 
непредвидените разходи.

- ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНА КООРДЬШАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА, А ИМЕННО: 
Възложител на договорите, Изпълнител на договора, съгласувателни органи и

№ Риск Вероят- Т ежест Влияния Мерки за
пост на предотвратяване/недопускане на

вредата риска
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Проект „Ма 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. -  С м олянчаст  от процедура Ms 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..

1. Конфликт между 
заинтересованите 
страни в рамките на 
проекта

1 2 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Взаимоотношенията между 
заинтересованите страни в рамките на 
проекта ще се уреждат с писмени 
договори с ясно определени 
задължения и отговорности; 
Публичност и прозрачност при 
изпълнение на проекта за недопускане 
на създаването на конфликти; 
Подготвен ръководен екип с умения за 
справяне с конфликтни ситуации.

Мерки по преодоляване на риска
Отстраняване на конфликта и възвръщане на нормална комуникация между заинтересованите 
страни, предприемане на мерки за недопускане на повторен конфликт.

2. Различия или липса на 
информация за 
съществуващото 
положение на 
подземната 
инфраструктура

1 1
Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Съгласуване на местоположението на 
подземните комуникации със 
съответните дружества.

Мерки по преодоляване на риска

Изпълнение на дейности в незасегнатите участъци и коригиране на графика за изпълнение до 
получаване на коректна информация за подземната инфраструктура, съгласувана със съответните 
експлоатационни дружества.

- ПРОМЕНИ 1J ЗАКОНОДА ТЕЛСТВОТО НА Р. БЪЛГАРИЯ
№ Риск Веро

ятност
Тежест
на
вредата

Влияния I
I
1

Мерки за
зредотвратяване/недопускане на 
жска

1. Промени в 
законодателството на 
България

1 1 Забавяне ] 
и/или а 
спиране ь 
изпълне- с 
нието на ] 
проекта а 

з 
ь
I

г

Непрекъснато следене на 
.аконодателните промени в България и 
сонтрол върху навременното прилагане 
>т датата на влизането им в сила; 
Нроменяне на правилата и плановете 
(алегнали в дружеството съобразно 
.аконодателните промени и запознаване 
m персонала с промените; Непрекъснат 
сонтрол за спазване на новите правила и
т п я н о к е :  н я  л п у ж р р .т я о т о __________________________

Мерки по преодоляване на риска
Прилагане на действащите в момента на изпълнение на обекта нормативни уредби в Република 
България.

- ЛИПСА НА ФИНАНСИРАНЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО ЗАБАВА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРА ОТ 
СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „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..

№ Риск Веро
ятност

Тежест
на

вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане 

на риска
1. Забава на плащанията 

по договора от страна 
на Възложителя

2 2
Закъснение от 
графика 
поради 
закъснение на 
плащания към 
доставчици

Изготвяне и предоставяне на 
Възложителя документите за 
плащания; Следване на 
процедурите за плащане описани 
в Договора.

Мерки по преодоляване на риска
Осигуряване на допълнителни средства (кредитна линия) за 
доставчици до изплащане на дължимите суми от страна на Е

навременно разплащане с 
възложителя.

2. Неизпълнения на 
договорни отношения 
свързани със срокове

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Следене и спазване на клаузите 
свързани със сроковете и описани 
Договора; Спазване на графика за 
изпълнени на обекта.

Мерки по преодоляване на риска

Информиране Възложителя за настъпилото нарушение и разясняване на договорните условия.
3. Неизпълнения на 

договорни отношения 
свързани с качеството

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Следене и спазване на клаузите 
свързани с качеството описани 
Договора и Техническата 
спецификация (ТС); Следене 
качеството на доставените 
материали и изпълнението на 
работите в съответствие с ТС;

Мерки по преодоляване на риска
Спазване на заложените в Техническата спецификация изисквания и постоянен контрол; 
Предоставяне на документи доказващи качеството на доставените материали; Спазване на 
технологията на изпълнение на СМР.

4. Забава или отказ от 
подписване на 
протоколи и документи 
по време на 
строителството

1 4 Забавяне и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Своевременно изготвяне и 
предоставяне на актовете и 
протоколи по време на 
строителството; Регулярни срещи 
за информираност на всички 
заинтересовани страни за 
предстоящите за подписване 
актове и протоколи; Спазване на 
законовите изисквания за 
съставяне и подписване на актове 
и протоколи при изпълнение на 
строителството.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „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 Jfs ВG16RFOP001-1.001- 

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..

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно предприемане на действия за съгласуване и коригиране на проблемните актове и 
протоколи за подписването им в най-кратък срок.

ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ПРОДИКТУВАНИ ОТ 
СПЕЦИФИКАТА МУ И/ИЛИ НЕПЪЛНОТИ И/ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В 
ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСТАТИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО 
НЕПРАВИЛНО ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ

№ Риск Веро
ятност

Тежест
на

вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане на 

риска
1. Надвишаване на 

себестойността при 
изпълнение на проекта 
продиктувана от 
непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация и 
констатирано 
технологично 
неправилно или 
некачествено 
изпълнение на дейност

1 2 Закъснение 
от графика 
за
изпълнение

Изготвяне на точни анализи за 
разходите по изпълнение на 
работите, включително и за такси, 
покупка на материали, изпитвания и 
пускане на обекта в експлоатация, 
финансов риск и всякакви други 
разходи, необходими за изпълнение 
и завършване на Договора; 
Ежедневно следене на 
изразходваните средства и 
изпълнените работи.

Мерки по преодоляване на риска
Увеличаване на производителността за намаляване на себестойността и корекция на 
некачествено изпълнените строително - монтажни работи, при спазване на сроковете в 
линейния календарен план.

2. Непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация за 
съществуващото 
положение на 
подземната 
инфраструктура

1 2 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнени
ето на 
проекта

Съгласуване на местоположението 
на подземните комуникации със 
съответните дружества.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на дейности в незасегнатите участъци, до получаване на коректна информация за 
подземната инфраструктура, съгласувана със съответните експлоатационни дружества.

57



Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

П роект  „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площ адки 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-I.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..

3. Непълноти и/или 2 3 Забавяне Посещение на място на обекта и
неточности в проекта и/или сравняване с проектната
за изпълнение на спиране документация за маркиране на
обекта изпълнени- възможните рискови места

ето на
проекта

Мерки по преодоляване на риска___________________________________________________
Незабавно информиране на заинтересованите страни за непълнотите и неточностите в проекта; 
Предприема на действия за отстраняването им; Корекция на графика за изпълнение на обекта.

- ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕБЛАГОПРИЯТНИКЛИМАТИЧ1ЧИ УСЛОВИЯ
№ Риск Веро

ятност
Тежест
на
вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане 
на риска

1. Продължителни
лоши
метеорологични
условия

1 2 Закъснение 
от графика за 
изпълнение

Следене на месечната и 10- 
дневната прогнози за времето и 
планиране на СМР според 
атмосферните условия. 
Предвиждане на резерв от време 
в графика.

Мерки по преодоляване на риска
Коригиране на работния график с даване на почивни дни в периода с лоши атмосферни 
условия. Непрекъснато следене на графика на обекта и увеличаване на броят на екипите за 
наваксване при приемливи атмосферни условия. Осигуряване на резерв от време

2. Природни бедствия 2 4 Закъснение 
от графика за 
изпълнение

Настъпването на тези 
обстоятелства не би могло да се 
предвиди и предотврати от 
страна на изпълнителя и 
възложителя и респективно не 
бихме могли да предвидим мерки 
за тяхното недопускане и 
преодоляване. При настъпването 
на тези обстоятелства 
своевременно ще уведомим 
писмено възложителя за 
създадените възпрепятствия при 
изпълнение на работата от 
форсмажорни обстоятелства.

Мерки по преодоляване на риска
При настъпването на тези обстоятелства своевременно ще уведомим писмено възложителя за 
създадените възпрепятствия при изпълнение на работата от форсмажорни обстоятелства
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян", процедура за директно предоставяне Лз 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..

ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ПРОДИКТУВАНИ ОТ 
ПРОТЕСТИ, ЖАЛБИ И/ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА НЕГАТИВНА РЕАКЦИЯ ОТ 
СТРАНА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

№ Риск Веро
ятност Тежест на 

вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане 

на риска
1.

Жалби/протести и/или 
други форми на 
негативна реакция, 
поради затруднено 
движение на превозни 
средства, пешеходци и 
ДР,

3 2

Закъснение
от графика за
изпълнение
поради
недоволство
на
населението

Предприемане на мерки за 
информираност на местното 
население за изпълняваните и 
предстоящите за изпълнение 
дейности и участъците, в които 
ще се извършват за 
минимизиране и предотвратяване 
на негативната реакция.

Мерки по преодоляване на риска
Откриване и отстраняване на причинните довели до недоволството на местното 
население;Предприемане на мерки за недопускане на повторно недоволство; Недопускане на 
изоставане от графика за изпълнение.

2. Жалби/протести и/или 
други форми на 
негативна реакция, 
поради високи нива на 
шум и вибрации по 
време на 
строителството

1 2 Закъснение 
от графика за 
изпълнение 
поради 
недоволство 
на населени
ето

Предприемане на мерки за 
информираност на местното 
население за изпълняваните и 
предстоящите за изпълнение 
дейности и участъците, в които 
ще се извършват за 
минимизиране и предотвратяване 
на негативната реакция; При 
работа в близост до населените 
места, машините с интензитет на 
шум над 55dB(A) ще 
преустановяват работа от 14 до 
16 часа и в този отрязък от време 
ще бъдат изпълнявани дейности, 
за които не е необходима техника 
с висок интензитет на шум.

Мерки по преодоляване на риска
Откриване и отстраняване на причинните довели до недоволството на местното 
население;Предприемане на мерки за недопускане на повторно недоволство; Недопускане на 
изоставане от графика за изпълнение; Предприемане на мерки за екраниране на шума от 
транспортните средства и механизацията на обекта чрез частични заграждения.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М ВG16RFOP001-1.022-0001-С01 „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..

3. Жалби/протести и/или 1 2 Закъснение Предприемане на мерки за
други форми на от графика за информираност на местното
негативна реакция, изпълнение население за изпълняваните и
поради прекъсване на поради предстоящите за изпълнение
комуникации по време недоволство дейности и участъците, в които
на строителството на населени- ще се извършват за

ето минимизиране и предотвратяване 
на негативната реакция; Преди 
започване на СМР на съответния
участък ще се извърши 
маркиране и сигнализиране на
всички подземни комуникации; 
При отбелязани на кадастралната
снимка комуникации около
тяхното местоположение
изкопните работи да се 
изпълняват ръчно

Мерки по преодоляване на риска__________________________________________________
Откриване и отстраняване на причинните довели до недоволството на местното население 
Предприемане на мерки за недопускане на повторно недоволство; Незабавно информиране на 
съответните експлоатационни дружества и отстраняване на аварията в най-кратък срок; 
Недопускане на изоставане от графика за изпълнение.__________________________________

4. Жалби/протести 1 1 Закъснение Предприемане на мерки за
и/или други форми от графика за информираност на местното
на негативна реакция изпълнение население за
поради нанасяне на поради изпълняваните и предстоящите
щети на околната недоволство за изпълнение дейности и
среда на населени- участъците, в които ще се

ето извършват за минимизиране и
предотвратяване на негативната 
реакция; Спазване на заложените 
в българското
законодателство нормативи; 
Спазване на Мерките за опазване 
на околната среда; Постоянен
контрол при изпълнение на 
обекта.

Мерки по преодоляване на риска

Предприемане на своевременни действия за отстраняване на нанесените върху околната среда 
щети довели до недоволство на местното население Коригиране на заложените мерки за 
опазване на околната среда за повторно недопускане на щетата.
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ме 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 Me BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура Ms 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..

5. Жалби/ протести и/или 
други форми 
на негативна реакция 
поради нанасяне на 
щети на трети лица 
от местното

1 1 Закъснение 
от графика за 
изпълнение 
поради 
недоволство 
на населени-

Предприемане на мерки за 
информираност на местното 
население за изпълняваните и 
предстоящите за изпълнение 
дейности и участъците, в които 
ще се извършват за

население ето минимизиране и
предотвратяване на негативната 
реакция; Съгласуване на
местоположението на подземните 
и надземни комуникации със 
съответните дружества.

Мерки по преодоляване на риска__________________________________________________
Предприемане на своевременни действия за отстраняване на нанесените щети; Информиране 
на Застрахователя под държащ полицата „Професионална отговорност“ за нанесената щета;
Предприемане на мерки за повторно недопускане на щети.______________________________

- ВИДОВЕ ПРОБЛЕМИ 
Времеви проблеми.
Закъснение началото на започване на СМР.
Ненавременно получаване на необходимата за започване информация:
■ Вероятност - ниска (предвиден резерв)
■ Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика)
■ Превантивни мерки - Успешното получаване на цялата необходима информация и 
документи, необходими за стартиране е ключов момент и предпоставка за успешното и 
безпроблемно започване на строителните дейности поради което ще предприемем следните 
мерки:
■ Информиране на всички заинтересовани страни за необходимата ни информация и за 
сроковете на получаване
■ Постоянен мониторинг на входящата информация и документи
■ Корективни мерки - осигуряване на алтернативни източници на информация и 
непрекъсната комуникация с останалите страни до получаване на необходимите документи и 
информация.
Ненавременно настъпване на събития, предхождащи началото на изпълнение
■ Вероятност - ниска (предвиден резерв);
■ Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика).
Превантивни мерки - Успешното и в срок настъпване на събития, свързани с началото на 
изпълнението е ключов момент и предпоставка за успешното и безпроблемно започване на 
строителните дейности поради което ще предприемем следните мерки:
■ Информиране на всички заинтересовани страни за предстоящите събития;
■ Постоянен мониторинг на ангажираността на останалите страни.
■ Корективни мерки - промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които са 
налични проекти и материалите; извършване на дейности, който не са пряко свързани с 
липсващия материал и непълни проекти; мобилизация на допълнително работна ръка или 
финансов ресурс за справяне с крайния срок на проекта.
Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите.
Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на материали и технологичното 
оборудване:
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ш Вероятност - ниска (дългогодишни контакти, предвиден резерв);
■ Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки - изготвяне на график за доставки; планиране доставката да става 
две седмици преди започване на участъка, за които са необходими; осигуряване на 
алтернативни доставчици;
■ Корективни мерки - промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които са 
налични материалите; извършване на дейности, който не са пряко свързани с липсващия 
материал.
Сериозно изоставане в изпълнението на СМР:
■ Вероятност - ниска (оценени са проблемите и са предвидени мерки за 
предотвратяването и/или намаляването им);
■ Въздействие - голямо (загуби за Изпълнителя, обществено недоволство);
■ Превантивни мерки - контрол по спазване на изготвените графици за работа и
доставка на материали;
■ Корективни мерки - преработване на графика за работа, увеличаване на броя на 
екипите, преминаване на сменен режим на работа.

Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес.
Персонални промени в ръководния състав на Изпълнителя, Консултанта или Възложителя за 
обекта:
■ Вероятност - ниска;
■ Въздействие - средно (ще доведе до напрежение и временно забавяне);
■ Превантивни мерки - осигуряване на взаимозаменяем персонал, създаване на система 
за съхранение на информацията;
■ Корективни мерки - незабавно заместване на ръководния персонал; запознаване с 
моментното състояние на обекта; работа в график; увеличаване на броят на екипите.

Конфликт между участниците в строителния процес:
■ Вероятност - ниска (предвид социалната значимост на проекта);
■ Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки - мерки за публичност и комуникация; среща в началото с всички 
участници в строителството за запознаване с очакванията;
■ Корективни мерки - овладяване на конфликта; анализ на причините за конфликта; 
конкретни предложения и варианти за отстраняване на разногласията.

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 
рамките на проекта.

Политически натиск:
■ Вероятност - ниска (предвид социалната значимост на проекта);
■ Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика и/или спиране на 
обекта);
■ Превантивни мерки - мерки за публичност и комуникация със заинтересованите 
страни;
■ Корективни мерки - пресконференция и търсене на подкрепа от страна на 
обществеността.

Неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации и 
инфраструктура:
■ Вероятност - ниска (съгласуван проект със съответните дружества - ВиК, 
Електроразпределителни, Далекосъобщителни и др.);
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я Въздействие - малко (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки - предварително запознаване с подземния кадастър, съгласуване с 
експлоатационните дружества;
■ Корективни мерки - промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които са 
налични достоверни и точни данни за съществуващите подземни комуникации.

Промени в законодателството на Р. България.
Промяна на законодателството, касаещи строителния процес:

■ Вероятност - ниска;
■ Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки - своевременно запознаване с измененията в
законодателството;
■ Корективни мерки - незабавно привеждане на строително-монтажните работи към 
новите изисквания.

Промяна на законодателството, касаещи проекта като цяло:
■ Вероятност - ниска;
■ Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки - своевременно запознаване с измененията в
законодателството;
■ Корективни мерки - незабавно привеждане на документите, бланките и 
комуникационните връзки към новите изисквания.

Липса на финансиране и неизпълнение на договорни задължения, в това число забава 
на плащанията по договора от Страна на Възложителя.

Забавяне или спиране финансирането на обекта:
■ Вероятност - ниска (предварително осигуреното финансиране);
■ Въздействие - голямо (ще доведе до забавени доставки на материали и опасност от 
неспазване на крайния срок);
■ Превантивни мерки - навременно изготвяне на документите за плащане; изработване 
и актуализиране на график на паричния поток;
■ Корективни мерки - разсрочване на плащанията към доставчици; заемане на средства 
от Банка/кредит/; искове.

Забавяне или отказ от подписване на необходимите актове по време на 
строителството:
■ Вероятност - ниска (предварително осигуреното финансиране);
■ Въздействие - голямо (ще доведе до забавени доставки на материали и опасност от 
неспазване на крайния срок);
■ Превантивни мерки - навременно изготвяне на актовете по време на строителство; 
предварително запознаване на всички страни с предстоящите за подписване актове 
навременно остраняване на евентуални забележки;
■ Корективни мерки - мониторинг, анализ и отстраняване на причините за забавянето 
или отказа при подписване.

Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 
неточности в проектната документация и констатирано технологично неправилно или 
некачествено изпълнение на дейност.

Сериозни грешки или разминавания между отделните части в проектната 
документация и констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на 
дейност:
■ Вероятност - ниска;
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ш Въздействие - г о л я м о  (ще доведе до спиране на работата, неспазване на крайния срок, 
необходимост от препроектиране и корекция на некачествено изпълнените строително - 
монтажни работи);
■ Превантивни мерки - предварителен оглед на проекта за наличието на очевидни 
несъответствия и оценка на качеството на изпълнените СМР;
■ Корективни мерки - изпълнение на СМР в други участъци, препроектиране и 
корекция на некачествено изпълнените строително - монтажни работи, при спазване на 
сроковете в линейния календарен план.

Разминавания между проектите и реалната ситуация:
■ Вероятност - ниска;
■ Въздействие - голямо (ще доведе до спиране на работата, неспазване на крайния срок, 
необходимост от препроектиране);
■ Превантивни мерки - предварителен оглед на проекта и обекта за наличието на 
очевидни несъответствия;
■ Корективни мерки - промяна в графика и изпълнение на СМР в други участъци, 
препроектиране.

Изключително неблагоприятни климатични условия.
Форсмажорни обстоятелства:

■ Вероятност - ниска;
■ Въздействие - голямо (ще доведе до закъснение спрямо графика или до спиране на 
работа);
■ Превантивни мерки - анализизране на възможните форсмажорни обстоятелства и 
съставяне на план за действие при настъпване;
■ Корективни мерки - работа в график, увеличаване броя на екипите, 

о Линеен график за изпълнение на поръчката;
о Диаграма на работната ръка; 
о Диаграма на механизацията и автотранспорта.

♦♦♦ 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.
❖  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
изготвена съгласно Образец № 7.

2.1.6.З. Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия:

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.

Участникът е представил, всички изискуеми документи, съгласно т. 6.8. от Раздел IV - 
Указания за подготовка на офертата от Изисквания към участниците и указания за 
подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 
приключване на производството, представляващи Приложение № 2 към обявата, както 
следва:
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, съдържащо подход и 
програма за изпълнение на поръчката, в която са представени предвижданията на участника 
за организация за изпълнение на строителните работи. Представената програма обхваща
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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 на изпълнение и 
отделни видове СМР. Налице е представяне на последователността на изпълнението на 
операциите и технологията за изпълнение на всеки вид СМР, с представяне на: - 
организация, подход, взаимна обвързаност на дейностите, норма време за изпълнение, 
времетраене и срок, разпределение на ресурсите - ключови експерти и изпълнителски 
персонал, материали, механизация и автотранспорт. Представена е предвижданата 
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, разписани са конкретните 
права и задължения на ключовите експерти и изпълнителският състав. Предвижданията са 
приложими за конкретния строеж -  предмет на поръчката, предвид неговите характеристики 
и особености. 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, норма време /ч.часове/, 
човекодни, бр. строителни работници, необходима механизация, продължителност, начало и 
край, същият е придружен с Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията и 
автотранспорта. Предложената организация за изпълнение на поръчката и линейния 
календарен план обосновават предложения от участника срок за изпълнение.
- 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;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 
съгласно Образец № 7.

2.1.6.4. Участникът е представил финансово предложение за изпълнение на поръчката 
в съответствие с изискванията на възложителя, включващо:
❖  Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.
❖  Остойностена количествена сметка за строителния обект.
❖  Анализни цени.

2.1.6.5. Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 
предварително обявените условия:

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.

2.2.„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД:
2.2.1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи съгласно 

т.6 на раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и 
указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 
№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни.
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2.2.2. При разглеждане на офертата не се установи необходимост от искане на 
разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

2.2.3. По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние 
на участника не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от 
участниците са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на 
възложителя, които обстоятелства се потвърждават и от извършените справки в публични 
регистри, в това число Търговския регистър при Агенция по вписванията - 
http://www.brra.bg/ и Централния професионален регистър на строителя на интернет 
страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/. като мотивите за 
това са, както следва:

2.2.3.1. Участникът е представил надлежно изготвени 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, с които 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.

2.2.3.2. Участникът е представил надлежно изготвен Образец на документ за 
обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и 
съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който 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 - удостоверил е 
надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за 
което и от комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 
строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 
http://register.ksb.bgA. включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и 
включените в тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя -I група: строежи от III до V категория, -II 
група: строежи от III и IV категория, -IV група: строежи от III и IV категория; доказал се е 
като утвърден контрагент в сферата на строителни дейности, свързани с изграждане, 
реконструкция, основен ремонт и/или рехабилитация на мост, надлез или еквивалентно 
пътно/улично съоръжение/еквивалентен строителен обект, с изпълнени подобни обекти с 
обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на възложителя - 
Обект: Възстановяване на мостово съоръжение над коритото на река Добричка по ул. 
„Любен Каравелов”; удостоверил е, че разполага с наличен технически и кадрови ресурс за 
изпълнение на поръчката в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от 
възложителя условия; удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за 
управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно
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по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни 
сертификати с предмет, съдържащ строителство.

2.2.4. Участникът е представил надлежно изготвена Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от 
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец Ns 9, с която 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.З, 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.

2.2.5. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 253 341.37 лева /словом двеста петдесет и три хиляди 

триста четиридесет и един лева и тридесет и седем стотинки/ без ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 4.00 лева/час ;
о Допълнителни разходи за труд: 98 % ;
о Допълнителни разходи за механизация: 30 % ;
о Доставно-складови разходи: 10 % ;
о Печалба: 10 % .

❖  Срок за изпълнение на поръчката: 100 /словом сто/ 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.

❖  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.

2.2.6. Офертата на участника в частта на техническото предложение и ценовото 
предложение с приложенията към тях, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, 
така и на тези, определени от възложителя, като мотивите за това са, както следва:

2.2.6.1. Съдържащите се финансови и технически параметри с числови изражения в 
частта на техническото предложение и ценовото предложение с приложенията към тях са 
съобразени с изискванията на възложителя.

2.2.6.2. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено 
съгласно Образец Ns 4, със съдържание, както следва:
❖  Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, със
съдържание, както следва:

о Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 
предвижданията на участника за организация за изпълнение на строително- 
монтажните работи, както следва:

■ Описание на съществуващото положение и предвидени дейности за 
изпълнение

1.1. Описание на съществуващото положение
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1.2. Предвидени дейности за изпълнение
2. Изпълнение на проекта
2.1. Обособяване на строител пата площадка и временно строителство
2.1.1. Обособяване на строителната площадка и дейности преди започване на

строителните работи
2.1.1.1. Почистване на строителната площадка
2.1.1.2. Временно строителство

2.1.1.2.1. Временна база за нуждите на строителството - В базата ще бъдат 
разположени офисите на Изпълнителя и Строителния надзор, помещенията и съоръженията, 
необходими за работата на Изпълнителя, както следва: - Обектов офис с офис техника - 
компютри, принтери, копирна техника, телефон, интернет; Обектов офис на Строителния 
надзор и заседателна зала; Осигуряване на сервизни помещения / контейнер за съблекални на 
изпълнителския състав; Осигуряване на помещение / контейнер за малогабаритна техника, 
консумативи и оборудване; Питейно водоснабдяване, вътрешно ел.захранване и др.; 
Контейнери за отпадъци;

2.1.1.2.2. Временни съоръжения за нуждите на строителството
Доставка на временна строителна ограда, по време на строителството - монтаж и 

демонтаж с цел опазване от посегателства на механизацията и доставените материали на 
площадката. Доставка на предупредителна полиетиленова ограждаща сигнална лента за 
осигуряване и обезопасяване;

Преносими контейнери за санитарно - битови нужди - за събиране на отпадъците.
2.1.1.3. Организация на доставките на материалите 

Сформиране на специален екип, който да поеме организационните, търговски и логистични 
дейности във всеки етап на проекта, наречен условно Екип Мобилизация и подготовка. 
Този екип ще включва специалист „логистика”, началник механизация, началник склад и 
отговорник доставки. Екипът ще разполага със необходимата механизация и МПС-та за 
мобилизация и транспортиране на доставките до обекта. На този екип ще се възложи и 
приоритетната задача за осигуряване, логистика и обезпечаване на доставките. 
Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на материала. На 
площадката няма да бъдат съхранявани ненужни материали или оборудване.

2.1.1.4. Организация на осигуряването, използването и домуването на строителни 
машини и автотранспортни средства.

Строителните машини, транспортни средства и оборудването ще бъдат мобилизирани 
в изправно техническо състояние. В случай, че възникне повреда по механизацията и 
оборудването, работещи на обекта, има възможност за мобилизация на екип, който да 
установи причината за повредата и да я отстрани при възможност на обекта в най-кратки 
срокове. Механизацията и автотранспортните средства ще домуват в и непосредствено до 
организираната временна база. Малогабаритните машини и оборудване ще бъдат прибирани 
в организирания във временната база закрит склад.
2.1.1.5. Мероприятия по ЗБУТ. ПАБ, оценка на риска и всички действия, по
назначаване, инструктиране и други свързани с персонала

Основни мерки, които ще се предприемат от Изпълнителя:
S  Организация на ръководството на обекта.

Целта е да се изпълни Договорът по безопасен начин, за да се предотврати инцидент 
или заболяване на пряко или непряко въвлечените в строителните работи.
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S  Организация и отговорности 
S  Връзки и координация

Преди започване на СМР предвидени в настоящия проект се предвижда да 
извърши следното:

Въвеждане на изготвения работен проект по ПБЗ (План за безопасност и здраве), 
спазвайки изготвената оценка на риска и прилагайки ПРОГРАМА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА, 
чрез които се вземат превантивни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на 
работещите. В плана се включват технологични инструкции за изпълнение на СМР, 
осигуряващи извършването им в технологична последователност и със съответната 
безопасност за изпълнителния персонал и самите работи.

- Ще изготви списък на отговорните лица за провеждане на контрол и координиране 
дейностите на отделните изпълнителни звена за местата, в които има специфични рискове, 
както и за тяхната евакуация.

- Ще изготви списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на 
контрол.

- Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, при изпълнение на 
СМР на обекта трябва да се анализират и оценят всички рискове за здравето и безопасността 
на работещите при извършване на строително - монтажни работи на обекта и да се 
предприемат съответните мерки за намаляване, предотвратяване и овладяване на рисковете 
за здравето и безопасността на работещите.

Анализът обхваща идентифициране на възможни опасни събития, определяне на 
елементите на риска, оценка и управление на риска.

Оценката на рисковите фактори включва: характеристика и разпознаване на 
опасностите, характеристика на потенциалния риск, оценка на неблагоприятните фактори 
върху здравето, установяване на риска, оценка на риска и предприемане на мерки.
Оценката на риска се реализира на два основни етапа:
- Идентифициране на опасностите
- Оценяване, с цел приемане на възможни мерки за предотвратяване на рисковите фактори 
върху здравето и безопасността на работещите на обекта.

- Назначаване на персонал, притежаващ необходимата професионална подготовка, 
квалификация и стаж, правоспособност (лиценз) за извършване на специфични дейности - 
управление на строителни, транспортно подемни и транспортни машини.

- Предварително медицинско освидетелстване на назначения персонал.
- Инструктиране на назначения персонал по общите правила на ТБ и ППО - 

провеждане на първоначален и ежедневен инструктаж.
- Снабдяване на персонала с работно облекло, лични предпазни средства и специално 

работно облекла.
- Запознаване на персонала с изходите за аварийно напускане на участъците и 

определяне на безопасните места извън тях.
- Организира изработването на планове за:

о предотвратяване и ликвидиране на пожари;
о Предотвратяване и ликвидиране на аварии.

- Определяне изискванията за назначаване на работници и служители за нуждите на 
изпълнението на договора, като не се допускат до работните места хора без трудов договор.
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- Назначаване на лица, които да притежават валиден документ за квалификация, 
правоспособност, владеене на професия.

- Определяне писмено длъжностните лица, различните видове инструктаж.
- Определяне писмено режима на труд и почивка, с особено внимание при сумарното 

изчисляване на работното време.
- За изпълнение на всеки вид работа свързан с опасностите, установени с изготвените 

Оценки на риска, да се изготвят писмени инструкции по безопасност и здраве.
- Специфични изисквания за ограничаване на риска.

Правила на строителната площадка:
Ръководителят на проекта ще изготви Наръчник с правилата на обекта и ще ги представи за 
преглед на Възложителя и Строителния надзор.
Работата ще се извършва само от компетентни работници, които са получили необходимата 
информация, обучение и лична защитна екипировка.
Процедури при нещастни случаи/инциденти и аварии:
Нещастните случаи, включително фаталните случаи или големите наранявания или опасни 
произшествия, трябва да се докладват на Ръководителя на проекта, който незабавно да 
информира съответните институции. Ръководителят на проекта ще информира Възложителя 
и Строителния надзор за всяко произшествие, което се случва на обекта.
Мероприятия за подобряване условията на работа: На строителната площадка ще има 
основно оборудване за оказване на първа помощ; Защитна екипировка
Мерките, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, са насочени 
към:

- създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания 
и злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо, психическо и 
социално благополучие на персонала и други свързани с дейността лица;

- реализация на по-високи от минималните изисквания, в съответствие с приложимите 
законови и други изисквания, свързани с предотвратяване на идентифицираните опасности 
от наранявания и професионални заболявания, опазване на здравето на работещите и 
осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по-добро ниво на 
предпазване на работещите.

- прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки 
за предотвратяване/недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови 
злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на 
ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази на строителния процес и технологиите, 
като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително.

За реализация на горе-посочените мерки се предвиждат дейности включващи:
- планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала 
за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
- прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за 
участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите за качество на 
извършваните СМР, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната 
среда;
- извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на 
качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението на поставените 
задачи във всички звена;
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- анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
и опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност;
- осигуряване на постоянно подобрение на дейността
- Непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията, комуникационното и 
компютърно оборудване за осигуряване качество в строителните работи и гарантиране на 
здравословни и безопасни условия на труд с цел предотвратяване на разливите на горива и 
масла. При авария ще бъдат своевременно засипани с пясък или локализирани по друг 
подходящ начин за ограничаване на разпространението им;
- Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за 
отражението им върху извършваната дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението 
на всички задължения, наложени от този вид документи.
- Вредните за здравето на хората и опасни материали ще се съхраняват в подходящи 
помещения.
- На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места 
ще се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на 
безопасността.
- Всеки работник, който постъпва за пръв път на работа, независимо от неговата подготовка, 
се допусна на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на 
безопасността и хигиената на труда.
-Всички видове СМР ще се изпълняват в съответствие с одобрения Технически проект, 
Нормативните актове и документи в строителството;
- При даването на строителна линия ще е задължително участие на проектантите на обекта;
- Всяко намерение за промяна на проекта ще се съгласува с проектантите по съответния ред;
- Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни 
работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели;
- Спазване на проектните изисквания /при наличие на такива/, стандарти и изисквания на 
фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, 
фундиране, засипване и т.н. Ще се изискват съответните сертификати за съответствие на 
влаганите материали;
- Преди да започне строителството на обекта ще се извърши уточняване и отлагане на 
местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. Това следва да се 
реализира с участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и 
др.). При извършването на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на 
подземните комуникации;
- Преди започване на строителството, ще измести всички засегнати проводи и съоръжения 
(при необходимост);
- Земните ще се извършват в съответствие с ПИПСМР - Раздел I „Земни работи и земни 
съоръжения”;
- Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта ще отговарят по 
вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 
документи. Няма да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за 
качество и с неизвестна технология за приложението им;
- Изпълнението на строително-монтажните работи ще се съгласува със съответните органи 
на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по времена 
строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За временната 
организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи 
по пътищата и улиците“ /при необходимост/.
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Контрол на строителната механизация - Автотранспорта и Строителната механизация, 
които ще се използват на обекта, трябва да са придружени от редовни талони за преминат 
Годишен технически преглед. Освен това те ще бъде обект на регулярни проверки за 
техническото състояние през целия период на присъствие на площадката. Всички кранове и 
подемни машини също ще са снабдени с валидни талони за преминат Годишен технически 
преглед, както и пълна проверка от Инспекцията за технически надзор за 
товароподемността.Всички подемни механизми трябва да са придобити с валиден 
сертификат за изпитване и трябва да са обект на 6-месечен визуален преглед.
Безопасна работа при транспорт 

S  Автомобилен транспорт
о Автомобилът, предназначен за извозване на материалите на обекта, ще бъде технически 
изправен. Това се освидетелства от главния механик на предприятието при заверката му в 
пътния лист.
о Особено внимание се обръща на спирачната система и управляващата уредба, а при 
самосвали, освен това, и на каросерията и повдигателните механизми, 
о Товарите ще бъдат равномерно разпределени по цялата каросерия на автомобила, 
о Товари, състоящи се от отделни палетни парчета, ще се подреждат така, че да не се 
разместват по време на движение. За тази цел се поставят устойчиви подложки или разпонки 
между отделните товари.

S  Безопасна работа с товаро-разтоварни машини 
о Извършване на товарно-разтоварни работи с товаро-разтоварни машини от правоспособни 
и квалифицирани лица, преминали начален инструктаж по безопасност на труда 
о На работа с товаро-разтоварни машини се допускат само работници, които са обучени и 
инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана 
о Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално работно 
облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана.
Н е се допуска използването на товаро-разтоварни машини, които не отговарят на 
изискванията за безопасното им функциониране
о Забранява се почистването на товарачите по време на работата им и отстраняването на 
неизправностите през време на работа
о Забранява се работата на товарачи, които са с неизправни сигнали или електрическа 
инсталация
о Забранява се стоенето на работници в обхвата на загребващите устройства, както и върху 
товара през време на работата на товарача
о За безопасна работа през нощта, товарачите трябва да имат светлинни сигнали и фарове за 
осветяване на работната площадка, съгласно възприетите норми.
о Работата с повдигателни машини и механизми може да се повери само на обучени лица, 
които са издържали теоретически и практически изпит.
о Всяка повдигателна машина и съоръжение, преди да се пуснат в работа, ще бъдат 
прегледани и изпитани.
о Товарният полиспаст на крана при работа ще бъде във вертикално положение. Не се 
допуска отклонение на полиспаста /за тласкане и изтегляне на товари / от извън плоскостта 
на стрелата.
о По време на работа на крана, крановикът не ще извършва никакви операции с него, без да е 
подаден сигнал от бригадира на монтажната бригада.
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о Не се допуска до експлоатация нерегистрирана машина /повдигателна уредба/, подлежаща 
на регистрация, съгласно правилника за контрол на повдигателните уредби, 
о Подвижните кранове с механично задвижване ще бъдат снабдени с механическа или 
електрическа сигнализация.
о При повдигането и спускането на товари не се разрешава да се стои под товара, или в 
близост до мястото, на което се извършва повдигането.
о Забранява се издигането на товари във вид на връзки, без специално приспособление, 
изключващо изпадането на отделни елементи от връзките.
о Тежки елементи се повдигат отначало на височина 20-30 см от терена и се държат в това 
положение, докато се извърши проверка на връзването и се установи дали пространственото 
им положение отговаря на необходимото.
о Издигането на шибъри, клапи и други чрез връзване на витлото не се допуска. Връзването 
ще се извършва по корпуса им.
о Ако по време на издигането, конструкцията заеме неправилно положение, или се усуче 
въжето на подемния механизъм, товарът ще се свали внимателно долу, и след като се оправи, 
отново да се издигне.
о Забранено е да се извършват монтажи в обсега на далекопроводи с високо напрежение, 
о При отваряне капаците на каросерията на бордовите камиони за разтоварване на инертни и 
други материали, особено ще се внимава. Това да става тогава, когато в близост до него няма 
работник, който би попаднал под ударите на капака, вследствие натиска на материалите. 
Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 
работещите и на намиращите се на строителната площадка.
- Въз основа на изготвения ПБЗ към работния проект и в съответствие с разпоредбите на 
Наредба №2 от 22 март 2004 г.,за минимални изисквания за безопасност и здравословни 
условия на труда при извършване на СМР ще се съставят за всеки подобект предвидените в 
действащата нормативна база планове.
- В съответствие с Наредба №16 за сигнализация на строителство и ремонт на пътища, преди 
започване на строителните работи ще се доставят и монтират необходимите съоръжения, 
знаци и табели за осигуряване на ЗБУТ;
-Ще бъде изготвен и съгласуван план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии 
и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
Превантивни мерки срещу пожари 
Предвидените мерки са следните:
- Запалимите материали ще се отделят от незапалимите или от материали поддържащите 
горенето, като се складират поотделно на обозначените места за ежедневното им 
транспортиране до депата.
-Ще се спазват законовите разпоредби по отношение на съхранение на горивото. 
Местоположението на складовете за запалими материали ще е отдалечено от навеси и 
работилници с електрическо или ацетилено-кислородно заваряване.
Пътищата, просеките и противопожарните горски пояси ще се почистват от отломки, 
отпадъци и препятствия.
- Ще се поддържат чисти от отпадъци и суха растителност каналите и сервитутните 
участъците от пътища и въздушни електропроводи, както и районите за съхранение и работа 
с верижни триони, машини за заваряване, генератори, мотори, електрическо оборудване или 
експлозиви.
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- Оборудване на зоните за съхранение и работа с машини, както с водни пожарогасители и 
запаси от вода не по-малко от 50 литра на човек, така и с пожарогасители с въглероден 
диоксид или пяна.
-Подборен контрол на горивото чрез прекъсване на вертикалната и хоризонтална 
продължителност, с цел лесно контролиране на наближаващите пожари.
- Превантивно и възпрепятстващо наблюдение. Наличие на служители за бързо откриване на 
огнищата на пожар.
Задълженията на Изпълнителя включват:
-Осигуряване и поддържане на строителна механизация, машините и оборудването
осветени, безопасни и без риск за здравето.
- Изпълнение на подходящи мерки за осигуряване на безопасност и недопускане на 
рискове за здравето във връзка с използването, съхранението и транспортирането и 
депонирането на вещества и други.
- Осигуряване на предпазно облекло и оборудване, пунктове за оказване на първа помощ с 
необходимите персонал и оборудване, както и информация, инструкции, обучение и надзор, 
необходими за осигуряване на здраве и безопасност по време на работа за всички работещи 
на строителната площадка, съгласно българското законодателство.
- Осигуряване на квалифициран служител или определяне на един от старшите служители 
като Отговорник по безопасност и здраве, който има конкретни познания за нормативната 
база по безопасност и опит в изпълнение на мерки за осигуряване на безопасност на подобни 
обекти и който дава консултации по всички въпроси, свързани с безопасността на 
работещите и по мерките, предприемани за насърчаването и.
- Осигуряване и поддържане на подход за достъп до всички места на строителната площадка 
в безопасно състояние и без риск от злополуки.
- Осигуряване на адекватна канализация, места за събиране и съхраняване на отпадъците, в 
съответствие с българските закони и подзаконови нормативни актове по начин, 
удовлетворяващ изискванията на Строителния надзор за всички издигнати на обекта сгради, 
офиси, складове и лаборатории.
- Осигуряване на адекватен брой подходящи тоалетни и други санитарни принадлежности на 
местата, където се изпълняват работите по начин, удовлетворяващ изискванията на районния 
санитарен инспектор.
- Подробен доклад за всяка злополука на Строителния надзор и на полицията, ако е 
необходимо, колкото е възможно по-скоро след събитието.
2.1.1.6. Организационна схема за управление на строителните отпадъци
Прогнозна оценка за образувани строителни отпадъци :
При изпълнение на предвидените СМР на площадката, основно ще се генерират неопасни 
строителни отпадъци и то в малки количества от строителните дейности - бетонови отпадъци 
от разрушаването.
На площадката се генерират и отпадъци от битовата дейност на строителя. Те са с характер 
на битови отпадъци, не са СО и ще се събират в контейнер за битови отпадъци. Няма да се 
смесват със строителните отпадъци. Такива битови отпадъци вероятно ще се съберат и при 
първоначално почистване на площадката.
В резултат на извършване на СМР на обекта, след приключване на работа, строителната 
площадка ще се почисти основно от смесените строителни отпадъци. В процеса на 
строителство на обекта всички видови отпадъци които се появят, ще се събират разделно и се 
предават на лица имащи разрешително за дейности със съответния вид отпадък.
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Прогнозната оценка за образуваните СО е направена на база заложени количества материали 
за влагане в строителството на обекта, тъй като не е налична екзекутивна информация за 
обекта.
2.1.1.7, Информационни табели
Ще бъдат монтирани информационни табели съгласно изискванията на ЗУТ, респективно 
горецитираната Наредба №2. Местата ще бъдат предварително съгласувани със Строителния 
надзор.
2.1.2. Разпределение па задачите в екипа
За цялостното изпълнение на дейностите по съгласуване с компетентните инстанции на 
започването на строителните работи е отговорен Техническия ръководител на обекта.
За успешното изпълнение на дейностите от подготвителния етап се предвижда участие в 
него да вземат: Техническия ръководител на обекта, Строителен инженер, Електро инженер, 
Ланшафтен архитект, Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, 
Специалист по контрола на качеството, Специалист логистика,. Цялостната дейност се 
ръководи от Техническия ръководител на обекта.

2.1.3.Комуникация с възложителя
Комуникацията с Възложителя и СН ще се извършва писмено. Документите ще се изпращат 
по факс, електронен адрес или куриер.
Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на ежемесечни отчети и ще се 
докладва на оперативните срещи;
Ежедневна комуникация с представители на Възложителя и СН ще бъде осъществявана от 
Техническия ръководител. В случай на изискване от страна на Възложителя, ежедневно, 
сутрин ще се изпраща към Възложителя и СН, списък на участъците и частите, в които ще се 
изпълняват СМР.
2.1.4. Кооудинаит и съгласуване на дейностите с компетентните инстанции
2.1.4.1. Актуализация на работната програма, съдържаща подробен план за 
организация и изпълнение на СМР (методи за изпълнение на СМР, брой екипи заедно с 
техният числен състав и оборудване и др.), План за безопасност и здраве, Система за 
осигуряване на качеството, които ще бъдат предоставени на Възложителя и СН за 
одобрение и съгласуване.
2.1.4.2. Осъществяване на първа среща с Възложителя и Инженера / Строителния 
надзор. 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 започване на работа, доставки на основно оборудване и приоритети, 
строителни процедури и друг специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва 
или каквито и да са други въпроси свързани със строителството. Всички въпроси ще бъдат 
представени на Строителния надзор в писмен вид две седмици преди срещата.
2.1.4.3. Предложение за одобрение от Възложителя и СН на необходимите 
материали, съдържащо вид, марка, произход, сертификат, декларация за съответствие, 
тестови протоколи и др. документи, необходими за одобрението им.
2.1.4.4. Предложение за одобрение от Възложителя и СН на сертифицирани 
лаборатории и институции за изпитвания и контрол.
2.1.4.5. Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график 
за доставка на материали (непосредствено след одобрението им от Възложителя и СН).
2.1.4.6. Уточняване с Възложителя и СН на местата за депониране на строителни 
отпадъци и растителни отпадъци и получаване на разрешение за използването им.
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2.1.4.7. Искане и получаване на разрешение от Възложителя и СН за почистване от 
храсти и саморасла растителност /  при необходимост /  в участъци, където това е 
необходимо.
2.1.4.8. Срещи с експлоатационните предприятия и запознаване със съществуващите 
съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на СМР.
2.1.4.8. Организиране и разработване на план за предотвратяване и ликвидиране на 
пожари, план за предотвратяване и ликвидиране на аварии, план за евакуация на 
работещите и на намиращите се на строителната площадка, съгласувано с органите на 
Държавна агенция “Гражданска защита” и Национална служба “Пожарна и аварийна 
безопасност или еквивалентни длъжности в структурите на управлението на 
Възложителя. Осигуряване на необходимите средства и действия за осигуряване и 
обезопасяване на обекта.
2.1.4.9. Трасиране от Изпълнителя на съществуващите проводи, подземни кабели, и 
др. в участъка за изпълнение /  ако има такива и нямаме предварителна информация за тях.
2.1.4.10. Геодезични дейности свързани с нулево геодезично замерване на 
строителната площадка, поддържане на реперна мрежа и полагане на временни репери.
2.1.4.11. Получаване на указание от СН за дата на започване, подписване на Протокол 
образец 2а.
2.1.4.12. Подписване на договор за охрана на временната база. Ще се осигури охрана на 
строителната техника, оборудване, материали и др. в неработни часове и почивни дни.
2.1.4.13. Организация на обслужването на транспортния поток - Подходите за 
влизане и излизане от работната площадка, ще бъдат еднозначно определени. 
Транспортните средства ще имат достъп до строителната площадка, чрез 
съществуващата пътна републиканска мрежа и вътрешни временни експлоатационни 
пътища, ако това се налага.
2.1.4.14. Започващите строителни работи се съгласуват с всички заинтересувани 
организации, притежаващи подземни комуникации в засегнатия регион - БТК, ВиК, 
Енергоснабдяване и др. Подземните съоръжения се трасират и маркират. Организира се 
съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности.
2.2. Организация на строителството 
2.2.1 Стратегия за управление на проекта.
Успешното изпълнение на строителният обект се определя от редица фактори, по - важните 
от които са:

Обхват на поръчката на Възложителя;
Обем и характер на видовете работи;
Физически условия за изпълнение на работите (инженерно-геоложки и 

хидрогеоложки условия, климатични условия и др.);
Специални изисквания на Възложителя (срок за завършване, етапност на 

изпълнението, технологични изисквания, изисквания за прилагане на определени 
материали);

Възможности за организиране на временна обектова база/бази и за разгръщане на 
строителната дейност на Изпълнителя;

Обезпеченост и оптимизиране на доставките;
Контрол на качеството на материалите;
Контрол на качеството на изпълнение на СМР;
Гъвкавост и капацитет за реакции при изпълнението на видовете дейности;

2.2.2. Организация и управление на строителния процес и предвидени дейности в същия
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2.2.2.1. Организация и управление
С цел непрекъснато наблюдение и подобряване на организацията на обекта техническия 
ръководител на обекта ще следи непрекъснато изпълнението на графика, а в края на всяка 
седмица ще прави обстоен анализ и евентуално актуализация, ако такава се наложи. 
Анализът ще се базира на завършените работи през изтеклия период, работите, в чиято 
продължителност има изменения и нововъзникнали работи. С особено внимание ще се 
контролира изпълнението на работите, стоящи на критичния път в Линейния календарен 
график.
С цел подобряване организацията на изпълнение, гарантиране на сроковете и качеството на 
строителство Техническия ръководител на обекта ще провежда регулярни ежеседмични 
работни срещи. На ежеседмичните работни срещи ще бъдат обсъждани всички резултати и 
констатации от текущия контрол на сроковете за изпълнение и ще се взимат решения 
относно действия при констатирани проблеми в сроковете на изпълнение или при индикация 
за възможна забава. При необходимост Техническият ръководител на строежа ще издава 
разпореждания за прилагането на конкретни мерки за спазване на срока за изпълнение, 
включително удължен работен ден, въвеждане на двусменен режим на работа в рамките на 
светлата част от деня и др. На тези срещи Отговорникът по качеството ще докладва за 
състоянието на качеството на изпълнение на строително - монтажните работи. Ръководният 
екип ще обсъжда всички резултати и констатации от текущия контрол на качеството на 
изпълнение и ще взима решения относно действия при констатирани проблеми.
22.22. Предвидени дейности за изпълнение съгласно приложения линеен график: 
Подготвителни работи
Откриване на строителната площадка и подписване на Акт обр. 2 
Обособяване на строителната площадка и временно строителство;
Посочване на видовете и количествата работи по част Архитектура; част Електро; част 
електро -  видеонаблюдение; изграждане на канална мрежа;
Заключителен етап - Цялостно почистване на обекта, демобилизация на временното 
строителство, Подписване на протокол обр. 15
2.2.3. Технически и човешки ресурси
Предвиденият технически персонал по време на изпълнението на обекта е следният:
2.2.3.1. Технически ръководтея на обекта - 1 бр.
2.2.3.2. Строителен инженер - 1 бр.
2.2.3.3. Електро инженер - 1 бр.
2.2.3.4. Ланшафтен архитект - 1 бр.
2.2.3.5. Координатор по здравословни и безопасния условия на труд - 1 бр,
2.2.3.6. Специалист по контрола на качествто - 1 бр.
2.2.3.7. Специалист логистика - 1 бр.
2.2.5.1. Разпределение на механизацията по дейности и етапи съгласно предложения 
линеен календарен график
2.2.4. Разпределение на задачите на екипа
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - Ръководи и координира пряко екипа изпълняващ 
проекта.Осъществява цялостната комуникация с Възложителя/Бенефициента, Строителен 
надзор/СН/ и другите заинтересовани страни в поръчката. Делегира допълнителни права на 
Специалиста - Контрол на качеството и целия технически състав на Изпълнителя. Носи 
отговорност за реализацията на проекта от гледна точка изпълнение на предмета на 
Договора: управление на всички процеси на строителството, разходи, срокове, управление на
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качеството на строежа, спазване на технология и технологичната последователност, 
залегнали в проекта и предложението.
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР - Осъществява специфично ръководство при изпълнението на 
СМР. Следи за правилното технологично изпълнение на различните етапи от процеса. Следи 
за спазване на геометричните размери на работите. Следи за постигане на необходимото 
качество при работа на различните строителни машини. Ръководи ресурсите на Изпълнителя 
на място на строителния обект. Преразпределя ресурсите при необходимост. Уведомява 
прекия си ръководител при недостиг на ресурси. Следи за качественото изпълнение на 
възложените му СМР. Спазване на необходимите срокове, своевременно уведомява прекия 
ръководител за завършването на различните етапи от процеса. Осигуряване на охрана на 
труда и създаване на безопасни условия на труд. Води инструктажите на поверените му 
служители. Изготвя необходимите отчети за използваните ресурси.
ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР - Организира, координира, ръководи изграждането и поддържането 
на електрически съоръжения в дружеството. Отговаря за тяхното функциониране, поддръжка 
и ремонт.
Организира, координира и контролира дейностите за осигуряване на безопасни условия на 
труд в предприятието съгласно националното законодателство.
Организира, провежда ,контролира и отговаря за дейността на експлоатацията и ремонта на 
електрически съоръжения съответствие с основните функции и задачи на фирмата в това 
число за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците 
от тях;
Съхранява предадената му техническа документация и схеми на електрообзавеждането на 
металорежещите машини във фирмата; Осигурява планирането на работата на 
електрическите съоръжения; Разработва планове за необходимата ел.енергия ;
Организира проверката на приборите за отчет, контрол, защита и автоматика; Разработва 
мероприятия за повишаване надеждността, икономичността на електрическите съоръжения, 
за създаване на безопасни и здравословни условия на труд и предотвратяване на аварии; 
Извършва анализа на разходите на ел.енергия;
Разработва и след утвърждаването им от Управителя организира и контролира изпълнението 
на план-графиците за провеждане на техническото обслужване , изпитванията и 
профилактичните ремонти на електрообзавеждането, съоръженията и оборудването във 
фирмата;
Съставя разчети за снабдяване с резервни части и предлага на отдел “Материално техническо 
снабдяване” спецификация на резервните части; Извършва разследване и установява 
причините за настъпили повреди и аварии на електрообзавеждането и за последиците от тях; 
Носи отговорност за незабавното спиране от експлоатация на машини и съоръжения, 
създаващи опасности за живота и здравето на работниците и служителите или нарушаващи 
екологичните и ергономичните изисквания и норми; Координира действията по изпълнение 
на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници 
от различни предприятия; Контролира спазването на изискванията на нормативните актове и 
изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ от работещите; Работи в екип с персонала 
на службата по трудова медицина и съдейства за популяризиране на неговата дейност; 
Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на трудовите си задачи; 
Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на трудовите си задачи; 
Изпълнява и други задължения, възложени от Управителя на фирмата, свързани с работата 
му.
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Длъжностното лице е подчинено на висшестоящите ръководители съгласно утвърденото 
поименно щатно разписание и организационната структура на дружеството.
Длъжностното лице се стреми да осъществява изчерпателна, компетентна, ясна и точна 
комуникация със служители, работници и ръководни кадри на всички равнища на 
ръководство (низшестоящо, по хоризонтала и висшестоящо). При комуникацията са 
разрешени всякакви канали на взаимодействие. Препоръчва се да се ползват най- 
подходящите и ефективните за всеки конкретен случаи (телефон, факс, интернет и др.). 
Заемащият длъжността осъществява външна комуникация само с контрагенти, държавни 
институции и др. имащи отношение към извършваната от него професионална дейност. 
Контакти на по- високо ниво се осъществяват след делегиране на права от висшестоящите 
ръководители.
ЛАНШАФТЕН АРХИТЕКТ - Оторизиран да получава всички съобщения от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или НАДЗОРА; Делегира допълнителни права и задължения на 
членовете на ръководния персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Носи отговорност за реализацията 
на проекта от гледна точка изпълнение на предмета на Договора: управление на всички 
процеси свързани с изпълнението на Част Ланшафт от проекта, разходи, срокове, управление 
на качеството на строежа, спазване на технологичната последователност, залегнала в 
проекта.
Пряко следи и отговаря за създаването на безопасни условия на работа и тяхното спазване 
Ръководи изпълнението на строителните работи свързани с почвоподготовка и засажданията 
на новите растения. Ще отговаря за пълното съответствие на извършваните работи с 
проектната документация и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ще е отговорен за стриктното 
спазване на изискванията за здраве и безопасност, както и за намаляване на вредните 
въздействия върху околната среда.
КООРДИНАТОР ПО ЗРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСТНОСТН И УСЛОВИЯ НА ТРУД -
Организира и отговаря за съставянето на Инструкциите по техника на безопасност и охрана 
на труда и контрол на тяхното изпълнение.
Отговаря за обучението на персонала по спазването на наредбите относно безопасните и 
здравословни условия на труд и мерките за пожарна безопасност. Снабдява, изисква и 
контролира по безопасно полагане на труд и спазване на правилата по техническата 
безопасност. Присъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните 
срещи. Докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки. Осъществява 
взаимодействие с органите по безопасност, здраве и пожарна безопасност.
СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО - Организира и е отговорен за 
изготвяне, съгласуване и спазване на Плана за Контрол на Качеството. Пряко отговорен за 
цялостното управление на качеството във всичките му аспекти - качество на влаганите 
продукти и качество на изпълняваните работи .
Носи отговорност по отношение на изпълнението на договора в областта на оптимизиране и 
оползотворяване на ресурсите, качеството на влаганите материали и качественото 
изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи.
Контролира и документира спазването на нормативните изисквания по отношение на 
аспектите на системата за управление на качеството. Създава и архивира документация 
свързана с Наредба 3 - актове, протоколи, изпитвания и др.
СПЕЦИАЛИСТ ЛОГИСТИКА - Организира логистиката, мобилизацията и 
демобилизацията на обекта.Организира и отговаря за осигуряването и състоянието на 
оборудването необходимо за изпълнението на проекта. Следи прогреса на изпълнението на 
строителните работи от гледна точка на ефективността на оборудването. Отговорен е за
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контрола върху безопасната и екологосъобразната работа на механизацията. Докладва за 
всички възникнали проблеми и взетите мерки.
Заявява доставка на материали по нареждане на Техническия ръководител. Организира и 
следи доставянето на необходимите материали, спрямо линейния график и предстоящите 
дейности на обекта. Изписва материали и следи за поддържане на необходими наличности. 
Отговаря за правилното съхранение на материалите преди тяхното влагане в строителството.
2.2.5. Разпределение на персонал и механизация в етапите на изпълнение
2.2.5.1. Разпределение на персонала по дейности
Разпределението на необходимите строителни лица за изпълнението на всяка дейност са 
онагледни в предоставения линеен график, със съответната квалификация и брой, като е 
посочена и норма време за всяка една позиция, в настоящият подход и програма за 
изпълнение са представени видовете дейности с посочване на норма време и броя на лицата, 
ангажирани с изпълнението и.
Социално-битови придобивки, намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица
Инженерно-техническия персонал, ще бъде настанен в специално предвидените сгради за 
тази цел. За работниците ще бъде осигурен автобусен транспорт до родните им места. Ще се 
разчита на голям брой работници и машинисти от региона. За всички служители ще бъдат 
осигурени химически тоалетни и фургони за съблекалня и почивка по протежението на 
обекта. Оборудване с автомати за вода, аптечки за първа помощ и всичко необходимо, 
съгласно наредбите. За всички работещи на обекта ще се осигури достъп до храна в обедната 
почивка.
2.2.5.1. Разпределение на механизацията по дейности съгласно приложения линеен график 
За да бъде осигуряван непрекъснатия работен процес, необходим за срочното завършване на 
обекта в рамките на предвидения срок по график, началникът на механизацията на обекта, 
съвместно с техническия ръководител и отчитайки планираната последователност в 
линейния график, както и реалния напредък на работите планират и осигуряват 
необходимите за обекта строителни машини, механизация и оборудване. Строителните 
машини, транспортни средства и оборудването ще бъдат мобилизирани в изправно 
техническо състояние.
В случай, че възникне повреда по механизацията и оборудването, работещи на обекта, има 
възможност за мобилизация на екип, който да установи причината за повредата и да я 
отстрани при възможност на обекта в най-кратки срокове. Механизацията и 
автотранспортните средства ще домуват в и непосредствено до организираната временна 
база. Малогабаритните машини и оборудване ще бъдат прибирани в организирания във 
временната база закрит склад.
Действия за реакция при отказ/инцидент със строителни машини и оборудване
За бързо отстраняване на възникнали инциденти със строителна механизация, които 
възпрепятстват нормалното продължаване на строителния процес ще бъдат взети следните 
мерки за:
- Временната база ще разполага с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място 
проблемите, които позволяват това;
План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или 
на оборудване с ограничен или отнет достъп
Ще се създаде такава организация и разпределение на механизацията, че основни дейности 
никога да не прекъсват поради ремонт. За целта ще се осигурят резервни екипи за заместване 
и ремонт на строителната механизация.
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2.2.6 Технологична последователност на дейностите и технология на изпълнение
2.2.6.1. Технологична последователност на дейностите
Дейностите ще бъдат изпълнявани съгласно следната технологична последователност и 
продължителност, като някои видове дейности ще се изпълняват паралелно, с цел 
навременно, но качествено изпълнение:
Изпълнението на обекта започва с Откриване на строителната площадка и подписване на 
Акт обр. 2 и се извършва за 1 календарен през 1 ден от графика. След откритата строителна 
площадка се изпълнява Обособяване на строителната площадка и временно 
строителство за период от 3 календарни дни от 2 до 4 календарен ден от изпълнението. 
Извършва се ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ за 1 календарен ден, осъществено през 5 
ден от изпълнението. След изпълненото трасиране на кабелната линия се изпълняват 
успоредно няколко дейности за 5 календарни дни, от 5 до 9 календарен ден от изпълнението, 
а именно: НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ С МИНИ ТОВАРАЧ, ПРЕВОЗ 
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ОТ 
РИОЛИТНИ ПАВЕТА 8/8/8, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ОТ 
ИВАЙЛОВГРАДСКИ КАМЪК, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ, ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ 
ХРАСТИ, РАЗВАЛЯНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ, РАЗВАЛЯНЕ НА БОРДЮРИ. 
Междувременно се извършва и РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И 
БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ за 1 календарен ден през 6 ден от изпълнението. След изпълненото 
разваляне на тротоар от 7 до 17 ден от изпълнението, за 11 календарни дни, се извършват Н- 
ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ на кабелно трасе- под тротоар и Н-ВА 
ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА КАБЕЛНО ТРАСЕ- под асфалт. От 10 до 
18 ден от изпълнението, за 9 календарни дни, се осъществява РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН 
И/ИЛИ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПОД СТАРА НАСТИЛКА. През 18 ден от 
изпълнението, за 1 календарен ден се извършва ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА 
ПОЛАГАНЕ НА 5 ТРЪБИ Ф110 в изкоп. От 19 до 20 ден от изпълнението се извършва 
ГРУНДИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ, за 2 календарни дни. След 
подготовката за подложка за полагане на тръби се извършва ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110, от 19 до 42 ден от изпълнението, за 24 календарни дни. 
Успоредно с предното се извършват и ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 
Ф110 в изкоп и ИЗГРАЖДАНЕ НА ТИПОВА ШАХТА
90X60 С КАПАК, съответно също от 19 до 42 ден от изпълнението, за 24 календарни дни. 
Между временно през 21 ден от изпълнението, за 1 календарен ден се извършва, 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА НАСТИЛКИ И ПЪЛНЕЖИ ПРИ РЕМОНТ. 
От 21 до 23 ден от изпълнението, за 3 календарни дни се извършва НАПРАВА НА БЕТОН 
ЗА НАКЛОН, а след него се изпълнява БИТУМЕН ГРУНД ПОД НАСТИЛКИ през 24 ден 
от изпълнението за 1 календарен ден. След положения битумен грунд се извършва 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ - МЕМБРАНА БИТУМНА, АРМ. 
ПОЛИЕСТЕР ПОД НАСТИЛКА 3 ПЛАСТА от 25 до 39 от изпълнението, за 15 
календарни дни. НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ се извършва през 40 ден от изпълнението за 1 
календарен ден. През същия 40 ден от изпълнението започват да се изпълняват 
ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ТИП "ХЪНТЪР ДЪГЛАС" до 49 ден от изпълнението за 
10 календарни дни и ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА, 
СТОМАНА Ф8 до 62 ден от изпълнението за 23 календарни дни. АВТОВИШКАТА се 
използва от 40 до 96 календарен ден от изпълнението, за 57 календарни дни. От 43 до 44 ден 
от изпълнението, за 2 календарни дни се изпълнява ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП
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СИГНАЛНА ЛЕНТА, след това през 45 ден от изпълнението, за 1 календарен ден се 
осъществява РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ). 
През същия 45 ден от изпълнението, но с продължителност до 51 ден от изпълнението, за 7 
календарни дни се възстановява тротоара. Малко преди края на предната описана дейност, 
а и именно от 50 ден се осъществява ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБШИВКА ТИП 
"ХЪНТЪР ДЪГЛАС", до 90 ден от изпълнението, за 47 календарни дни. Реперните знаци 
се изпълняват през 52 ден от изпълнението, за 1 календарен ден. След това от 53 до 57 ден от 
изпълнението, за 5 календарни дни се осъществява НАПРАВА НА ИЗКОП СЪС 
ЗАРИВАВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА КАБЕЛНО ТРАСЕ ПО ДЕТАЙЛ (2Х HDPE 
Ф32) ПОД ТРОТОАР. През 58 ден от изпълнението, за 1 календарен ден се изпълнява 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА 2 HDPE ТРЪБИ Ф32 В ИЗКОП. След 
изпълнената подготовка, от 59 до 60 ден от изпълнението, за 2 календарни дни се 
осъществява ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE ТРЪБА Ф32. ДОСТАВКА И 
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5X2.5 В HDPE ТРЪБА Ф32 се изпълнява за 1 календарен 
ден, през 61 ден от изпълнението. След това от 62 до 65 ден от изпълнението, за 4 
календарни дни се извършва ПОДМЯНА НА ОКАБЕЛЯВАНЕ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 
НАМИРАЩИ СЕ ПОД НАДЛЕЗА, успоредно с това през 63 ден от изпълнението, за 1 
календарен ден се изпълнява ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА, а след нея 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГЕОТЕКСТИЛ, за 2 календарни дни, през 64 и 65 ден от 
изпълнението. След положения геотекстил се извършва ОБМАЗВАНЕ С 
МРАЗОУСТОЙЧИВ ГРУНД ТИП ТЕРАКОЛ, от 66 до 67 ден от изпълнението, за 2 
календарни дни. От 66 до 73 ден от изпълнението, за 8 календарни дни се извършват: 
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В КАНАЛНА МРЕЖА НА ТРЪБА HDPE ф 32, 
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА, ИЗТЕГЛЯНЕ 
НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 X 4 MM2 и ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА 
НА КАБЕЛ FTP ат.6. Междувременно от 68 до 69 ден от изпълнението, за 2 календарни се 
извършва ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ РИОЛИТНИ ПАВЕТА 8/8/8, а 
68 до 72 ден от изпълнението, за 5 календарни дни, успоредно се изпълняват НАПРАВА НА 
ДЕКОР.НАСТ. ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ и НАПРАВА НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ. 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ИВАЙЛОВГРАДСКИ КАМЪК се 
извършва от 68 до 76 ден от изпълнението, за 9 календарни дни, а межеувременно от 73 до 76 
ден от изпълнението, за 4 календарни дни се осъществява ДОСТАВКА, ТОВАРЕНЕ И 
РАЗТОВАРВАНЕ НА ХУМУС.
Успоредно от 74 до 81 ден от изпълнението, за 8 календарни дни се извършват, НАПРАВА 
СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 MM2, Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ FTPQ Н- 
ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ, СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ 
СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 MM2, ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
СИГНАЛНИ КАБЕЛИ ДО 1,5мм2, СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА КЪМ 
СЪОРЪЖЕНИЯ, ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО И НАПРАВА НА МУФА, 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC/PC конектори ЗОм, 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СТЪЛБ 4 м, ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН 
ШКАФ IP-65, 400/300/200, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Swich, ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ НА Media converter, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАЧ КАБЕЛ FTP - lm, 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА IP КАМЕРА, 4 Мрх, вариофокална, 
ДОСТАВКА ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ф20. Междувременно от 77 до 78 ден от 
изпълнението, за 2 календарни дни, отново успоредно се извършват: доставка на ЮКА - ЗГ., 
ЗАСАЖДАНЕ НА ЮКА, доставка на КЪЛБОВИДЕН КИПАРИС - 5Г., ЗАСАЖДАНЕ
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НА КЪЛБОВИДЕН КИПАРИС, доставка на ТУЯ ИЗТОЧНА - ЗГ., ЗАСАЖДАНЕ НА 
ТУЯ и ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ LED ЦИЛИНДРИЧЕН Ф190, 
ВИСОЧИНА 1100 ММ, СВЕТОДИОДЕН 24.3 W / 3000К, IP65. От същия 77 ден от 
изпълнението, но до 90 ден, за 14 календарни дни се извършва ПОЧИСТВАНЕ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА. Междувременно на 79 ден от 
изпълнението се извършване на ОПРОВОДЯВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ЧАСТ, за 1 
календарен ден. Успорено започват да се осъществяват доставка на ЕДНОГОДИШНИ 
ЦВЕТЯ и ЗАСАЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ЦВЕТЯ, като изпълнението на същите е 
за 12 календарни дни, до 90 ден от изпълнеието.
През 80 ден от изпълнението за 1 календарен ден се извършва ОЖИВЯВАНЕ НА 
ОСВЕТИТЕЛНА ЧАСТ. През 81 и 84 календарен ден се изработва и изготвя 
ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. Междувременно през 82 ден от изпълнението се 
извършва НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, за 1 календарен 
ден, а през 83 ден от изпълнението се извършват ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ 
ИЗПИТАНИЯ, отново за 1 календарен ден.
През 91 ден от изпълнението се извършва ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ 
ПАРАПЕТ, за 1 календарен ден. След това за 2 календарни дни, съответно от 91 до 92 ден от 
изпълнението се осъществява ПОЧИСТВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА 
МЕТАЛНА ШАПКА. Междувременно от 91 до 93 ден от изпълнението, за 3 календарни 
дни се изпълнява ЗАТРЕВЯВАНЕ 1+П+Ш ЕТАП. След това успоредно от 94 до 97̂ ден от 
изпълнението, за 4 календарни дин се извършват доставка на СКАРА ЗА ПЕЙКА и 
МОНТАЖ НА СКАРА ЗА ПЕЙКА ВЪРХУ ШАПКА НА СТЕНА, след това за 1 
календарен ден, през 98 ден от изпълнението се доставят и монтират ПЕЙКИ. Ремонта и 
рехабилитацията завършва с Цялостно почистване на обекта и Демобилизация на 
временното строителство, за 1 календарен ден, през 99 ден от изпълненито. На 100 ден от 
изпълнението, за 1 календарен се подписва протокол обр. 15.
2.2.6.2.Технология на изпълнение на дейностите
2.2.6.2.1, Трасиране
Преди започване на работите в обекта, Изпълнителят ще извърши цялостно и подробно 
трасиране на обекта. Ще се осигурят, установят и поддържат нивелачни репери, описани в 
таблица със съответстващите им нива, ще бъдат проверени съществуващите теренни коти, 
описани по Договора. За изпълнение на геодезическите работи ще бъде използвано 
специализирано геодезическо оборудване(тотална станция, нивелири и пр.), дейностите ще 
бъдат изпълнявани от квалифицирани геодезисти. За извършване на трасирането ще се 
сформира екип- оператор - работещ с тотална станция и един фигурант - снабден с щок и 
призма. Нивата, необходими при строителството ще бъдат задавани посредством техническа 
нивелация. За целта ще се сформира екип от един оператор - работещ с нивелира и фигурант 
с лата.
Калиброване и изпробване на геодезическото оборудване - Цялото геодезическо 
оборудване ще бъде изпробвано, калибровано и подготвено на интервали, указани от 
производителя на инструмента.
Хоризонтален и вертикален контрол. Цялата геодезическа работа ще се изпълни в 
съответствие с изискванията, указани от Строителен надзор. Въз основа на изградените и 
стабилизирани геодезически репери, екипа на Изпълнителя ще извърши следното: - Трайно 
геодезично очертаване на осите на обекта, предвиден за строителство в проекта; 
Извършените геодезични работи се посочват в акта за предаването на строителната 
площадка съгласно образеца по Наредба № 3. Практическото начало на работите по
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извършването на работите след завършената подготовка, ще бъде дадено след разрешение на 
Строителния надзор.
2.2.6.2.2. Изкопни работи
Преди започване на изкопните работи се правят шурфове за установяване на точното 
местонахождение на кабели и съоръжения в района, за които няма точна информация или не 
са отразени в съответен документ, в присъствието на представители на експлоатиращите 
предприятия. Тази дейност ще се осъществи, в случай че има неизяснени моменти свързани с 
обхвата на ликвидационните работи на промишлените площадки и състоянието на подземни 
комуникации и съоръжения след тази ликвидация.
Методи за изпълнение
Земните работи ще се изпълняват съгласно нормативните изисквания на Правилника за 
извършване и приемане на строителни работи - Раздел „Земни работи”, като отчитаме 
реалните геоложки дадености, релефа на терените и предоставения геоложки доклад и 
хидрология . Изкопите ще се изпълнят съгласно EN 1610.
За изпълнение на изкопните работи ще бъде използвана подходяща строителна механизация, 
отговаряща на изискваните методи за изпълнение, изискванията за материалите, подлежащи 
на изкопаване и влагане в съоръжението.
Изкопните работи ще бъдат изпълнявани точно по профилите и размерите на проектните 
чертежи и нивото им няма да надвишава котите на проектното ниво.
В случай, че по време на изпълнение на изкопно-насипните работи вследствие на дъждове, 
участъците се наводняват, ще се изпълняват задължително мероприятия за отводняване - 
временни канавки, отклоняване и насочване на събрани води, временни съоръжения и 
водочерпене.
Мерки за безопасност при изпълнение на изкопни работи
Преди започване на строителството техническите ръководители и строителните работници 
да бъдат запознати с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на 
различните видове строително-монтажни работи.
Препи започване на строителните работи и по-специално на изкопните работи:

- СМР се съгласуват с всички заинтересувани организации, притежаващи подземни 
комуникации в засегнатия регион - БТК, ВиК, Енергоснабдяване и др.

- По време на строителството ще се вземат мерки за обезопасяване на изкопите. 
Изкопите ще се оградят с предпазна ограда. Ще се поставят пасарелки, както и светлинна 
сигнализация за през нощта при евентуална работа.

- Ще се вземат всички необходими мерки за охрана на труда и безопасност на 
движението предвидени в ПБЗ.

- При изникване на по-специална ситуация (подземни комуникации) и съоръжения ще 
се копае внимателно на ръка.

- Районът на строителната площадка, в частност изкопите ще се сигнализира с 
вертикална сигнализация, предупреждаваща за строителни работи. На обекта е необходима 
аптечка за даване на медицинска помощ.

- Всеки работник или служител от инженерно-техническия персонал, независимо от 
неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по 
правилата на безопасност и хигиена на труда. Ръководството на обекта е длъжно да осигури 
подходящи дрехи и екипировка за съответния вид работи, както и да следи за изправността 
на инструментите и механизацията на обекта.
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- За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят трябва за своя 
сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, 
пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от спецификацията.

- За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите 
инфраструктури, изкопните работи ще бъдат съответно укрепени, където е необходимо.
2.2.6.2.3. Насипни работи 
Обхват на работите
Зариване след направен изкоп и изпълнени последващи мероприятия при изпълнение на 
строително монтажни работи от части: Електро и Електро - видеонаблюдение.
Методи за изпълнение
Зариването ще се извърши съгласно изискванията на техническия проект и изискванията на 
нормативните документи.
Безопасност на труда при изпълнението на работата
Работниците следва да са оборудвани с лични предпазни средства - каски, обувки с метални 
бомбета и нехлъзгащи се подметки.
2.2.6.2.4. Разбиване на бетон н/или циментова замазка под стара настилка, демонтаж 
на съществуваща хидроизолация под настилки
Използва се подходяща строителна техника. При разрушаването на стоманобетона на 
съществуващите тротоарни конзоли, армировката се запазва. Прътите се почистят по 
подходящ начин . При отстраняването на всички пластове до ниво носеща конструкция няма 
да се допуска разрушаване на носещите елементи.
2.2.6.2.5. Армировка
Армировъчната стомана ще отговаря на българските държавни стандарти БДС 4758, БДС 
9252 и БДС EN 10080 и изискванията на Техническата спецификация от 2014 г.
Изпълнението ще бъде в съответствие с Проекта и спецификациите на прътите. За детайли на 
куки, огъващи диаметри, закотвящи дължини и бетонно покритие, ще се гледат детайлите от 
Проекта и спецификациите на армировката.
Армировъчната стомана ще бъде защитена от повреди по всяко време, вкл. когато е 
закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране и по нея няма да има 
замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време на 
закрепването й и при последвалото бетониране.
Студено обработената и горещо валцуваната армировка няма да бъдат повторно изправяни 
или отново огъвани след като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на 
армировката ще отговарят на предписанията в Проекта или на тези от раздел 5.1. от 
“Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове”.
Телта за привързване ще бъде мека отвърната желязна тел с диаметър от 1.2mm до 1.6 mm. 
Снаждання на армировката ще се извършват само на означените в Проекта места или според 
указанията на Раздел 5.1. на “Временен правилник за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни пътни мостове".
Покритието на армировката ще бъде както е указано в Проекта. Фиксаторите 
(дистанциатори), осигуряващи необходимото бетоново покритие на армировката ще бъдат 
възможно най-малки по размер и със същата якост и вид като бетона, здраво закрепени за 
армировката. Няма да се допускат за употреба фиксатори от парчета армировка.
2.2.6.2.6. Кофражни работи
Кофража се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да бъде с 
необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и
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изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли 
да бъдат прави, вертикални и точни.
Съединения на кофража:
Кофража се изпълнява така, че включително и при съединенията на плоскостите му и в 
цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо се 
поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности трябва 
да е такава, че да се избегне образуването на прагове.
Вложки, отвори и жлебове:
Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите и 
местоположението, които не могат да се правят без знанието и одобрението на Инженера 
Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите позиции 
преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и жлебове; не се изрязва вече втвърден 
бетон без одобрение.
Оформяне на връзки:
В бетоновото покритие не трябва да останат метални части от каквито и да е закрепващи 
приспособления за кофража.
Обмазка за отделяне на кофража:
Вида обмазка следва да бъде подбран за използвания вид кофраж. За цялата площ се 
използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по повърхността на кофража, 
отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. Използва се минималното 
необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се избегне излишно събиране на 
отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт с армировката.
Сваляне на кофража:
Кофража се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без да се 
повредят подпорите. Независимо от изискванията в другите клаузи на тази спецификация и 
проверки и одобрения от Инженера, отговорността за безаварийното сваляне на всички части 
от кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на Изпълнителя. 
Кофражни повърхности:
Равна и гладка повърхност:
Гладка повърхност на листов материал (например шперплат), като отделните плоскости са 
наредени равно и образуват равна повърхност.
Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като 
максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм.
Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с карборунд, но 
иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража. Дребните дефекти могат да 
се отстранят след инспектиране от Инженера.
Отворите от връзките на кофража трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с 
подходящ разтвор гю одобрен образец.
Фина и гладка повърхност:
Гладка фина повърхност от непроницаем листов материал (например шперплат, покрит със 
смола), от колкото е възможно по-големи платна подредени равно спрямо повърхнината. Не 
се допуска подмяна на части от плоскостите, тъй като това може да доведе до изменения в 
цвета на бетона.
1) Грубите неравности не трябва да изпъкват над 3 мм. Плавните неравности, изразени 
като максимално допустимо отклонение от права линия 1м, не трябва да са над 3 мм..
2) Допускат се шупли с диаметър до 5 мм, но повърхността трябва да няма вдлъбнатини, 
бразди, неравности и други големи дефекти.
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3) Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с 
карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража. Не се 
допуска да се поправят дефекти.
4) Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм. При необходимост се прави справка с 
чертежите.
5) Отворите от връзките на кофража трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с 
подходящ разтвор по одобрен образец.
6) Стриктно да се спазват изискванията за безопасен труд.
2.2.6.2.7. Бетонови работи
Изпълнителят ще бъде отговорен за цялата механизация, материали, работна ръка и охрана 
на труда, както и за изпълнението на необходимите дейности за правилното извършване на 
бетоновите работи, според изискванията на Техническата спецификация и Проекта. 
Качествата на бетона, смесването, влаганите материали, бетонните изделия и методите за 
тяхното изпитване ще бъдат определяни съгласно изискванията на Български стандарт (БДС, 
БДС EN) и/или други европейски стандарти, указани в тази Техническата спецификация на 
АПИ от 2014 г.и проекта.
Едрият добавъчен материал ще бъде трошен чакъл, трошен камък и тяхната комбинация. 
Едрият добавъчен материал ще бъде разделен на фракции. Добавъчен материал, взет от 
изкопи и несортиран на фракции, може да се използва за ниски класове бетон при условие, 
че материалът е одобрен.
Техническите изисквания за добавъчните материали са определени в БДС EN 12620/NA.
За бетон класове С8/10 до С20/25 добавъчният материал ще съдържа най-малко две фракции, 
едната от които е 0-5mm, а за по-високи класове - три или повече фракции.
Пясъкът ще бъде получен от естественото разрушаване на скали (естествен пясък) или чрез 
принудително разрушаване на скали (трошен пясък). Смесването на двата вида пясък и 
съотношението им ще бъде одобрено. Техническите изисквания за пясъка ще отговарят на 
изискванията, определени вБДС EN 12620/NA.
Циментът, който ще се използва в работите ще бъде одобрен и да бъде класифициран, както 
е посочено в БДС EN 197-1.
Взимането и приготвянето на проби от цимента трябва да отговарят на изискванията БДС EN 
196-7. Доставените количества ще бъдат достатъчни, за да няма прекъсвания в бетонните 
работи. Партидите от различни заводи или от различни марки или серии ще бъдат 
складирани отделно. Цимент, засегнат от влага или с влошено качество поради други 
причини, ще бъде извозван от обекта.
Химическите добавки, прибавени към бетона в малки контролирани количества, за да 
подобрят свойствата на бетонната смес или бетона, ще отговарят по класификация на 
изискванията на БДС EN 934-2.
Количеството и методът на употреба на добавките ще бъдат в съответствие с препоръките на 
производителя.
Употребата на добавки ще се разрешава само ако е указано в Проекта или при условие, че е 
доказано с предварителни изпитвания, че отговарят на БДС EN 934-2. БДС EN 934-2/NA. 
Количеството и методът на употреба на добавките трябва да бъдат в съответствие с 
препоръките на производителя.
Употребата на добавки няма да влияе отрицателно на втвърдяването на цимента, якостта, 
дълготрайността на бетона или на антикорозионната защита на армировката.
Определянето на водонепропускливост ще бъде съгласно БДС EN 206-1 /НА . Методите на 
изпитване ще отговарят на БДС EN 206-1/NA .
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Класът по водонепропускливост на бетона трябва да бъде указан в Проекта.
Контролирането и определянето на мразоустойчивостта на бетона ще бъдат извършвани 
съгласно БДС EN 206-1/NA. Методът на изпитване ще отговаря на БДС EN 206-1/NA.
Класът на мразоустойчивост на бетона ще бъде, както е определен в Проекта.
Якостта на натиск бетона ще бъде определена чрез пробни кубчета, които са 
приготвени и отлежавали според изискванията на БДС EN12390-2, изпитани на натиск 
съгласно изискванията на БДС EN 12390-3 в заготовъчни форми, отговарящи на формите 
съгласно БДС EN12390-1.
Пробите за изпитване на бетонната якост ще бъдат взети от мястото на приготвяне на бетона 
и/или от мястото на полагане.
В случаите, когато се произвеждат сухи смеси, пробите ще се взимат само от мястото на 
полагане.
От всеки сто замеса от един и същи състав бетон ще се взема проба от един случайно избран 
замес, но не по-малко от три проби на смяна, взети от три произволно избрани замеса. От 
всяка проба ще се приготвя по едно пробно тяло за всяка възраст на бетона, за която ще се 
извършва контролът на якостта. Контролирането и определянето на якостта на натиск чрез 
безразрушително изпитване според БДС EN 12504-2, БДС EN 13791, БДС EN 13791/NA, или 
взимането на ядки от бетонната конструкция според БДС EN 12504-1, ще се извършат от 
акредитирана лаборатория само с писмено разрешение.
Контролирането и определянето на якостта на бетона ще бъде направено на базата на якостта 
на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ 
сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за 
съответен клас бетон, който трябва да се постигне.
Изпълнителят ще използва само бетонни смеси, които са произведени по одобрени рецепти и 
изпитани на площадката - с протоколи доказващи качеството на бетона от лицензирана 
лаборатория.
Бетонът ще бъде приготвян в автоматичен бетонов център, който ще осигурява равномерно 
разпределение на съставките, освен ако не са одобрени или наредени алтернативни методи. 
Бетонният център ще има резервоар за вода и измервателен уред с точност ± 2% и 
автоматично контролиране на водното количество, добавъчния материал и цимента, 
използвани за всяко забъркване.
Времето за приготвяне ще бъде определено опитно, но не по-малко от 30s за бъркачка с 
принудително действие и по-малко от 60s за бъркачка с гравитачно дейноствие.
Първото бъркало, поставено в смесителя ще включва достатъчен излишък от цимент, пясък и 
вода, за да покрие вътрешната повърхност, без да намали необходимите пропорции. 
Смесителите, които не са работили повече от 30min ще бъдат цялостно почистени преди 
забъркването на нов бетон. Когато климатични или други условия ускоряват свързването на 
цимента, максимално разрешеното време може да бъде намалено.
Температурата на прясно приготвена партида бетон в края на забъркването ще бъде между 
+30°С и +5°С.
Температурата на водата и цимента при добавянето им към сместа няма да превишават 
съответно 80°С и 65°С. Замръзнали материали или такива съдържащи лед няма да се 
използват.
2.2.62.8. Изпълнение на хидроизолация
Основата на хидроизолацията се изпълнява от бетон с клас по якост на натиск не по- малка 
от С 16/20, съгласно БДС EN 206-1 и якост на опън не по-малка от 1,5 N/mm2, съгласно 
Приложение 1 на “Технически правила за проектиране и изпълнение на хидроизолацията на
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стоманобетонни пътни мостове“, ГУП, 1997 год. Повърхностната влажност на бетонната 
основа в момента на полагането на хидроизолацията, измерена с подходящ експресен метод, 
не трябва да бъде повече от 4 %.Основата на хидроизолацията трябва да има степен на 
равност, при следните допуски за просветите: по надлъжен наклон 5 mm, по напречен наклон 
5 mm; единични неравности 5 mm. Определянето на равността се извършва с 4 метрова лата, 
съгласно изискванията на БДС EN 13036-7. Хидроизолацията трябва да се изпълнява върху 
суха и чиста бетонова основа при температура на повърхността на основата и на въздуха не 
по-ниска от + 5оС. Изпълнението на хидроизолацията трябва да започне след изготвяне на 
протокол за приемане на основата.
Хидроизолацията трябва да бъде надлежно защитена от евентуални механични увреждания 
преди и по време на полагане на настилките. Върху хидроизолацията се разрешава 
движението само на оборудване и инсталации с гумени колела, с цел полагане на 
допълнителен защитен пласт. Повърхността на гумите трябва да бъде проверявана редовно, 
като се отстраняват забитите в тях камъни, б) Демонтаж и монтаж на пътни настилки 
Изпълнението започва с демонтаж на съществуващите настилки. Плочите се депонират, като 
се сортират здрави от повредени за повторното им влагане от Възложителя, на посочени от 
него места. Негодните за употреба настилки се извозват за строителни отпадъци до 
определено от Общината депо.
2.2.6.2.9. Изпълнение на циментова замазка
След полагане на трипластовата хидроизолация се изпълнява армирана циментова замазка с 
дебелина 2,5см, която да послужи като основа за полагане на настилките от естествени 
скални материали. Основата за полагане на настилките трябва да бъде здрава, чиста и суха, 
остатъците от други строителни материали и вещества трябва да бъдат отстранени.
2.2.6.2.10. Полагане па плочи от естествени материали
Полагането на плочите от естествени материали да се осъществи на тактове, след като бъдат 
почистени от прах и замърсяване. Върху сухата и почистена основа се полага 
мразоустойчиво лепило с дебелина 1 см. Плочите се полагат плътно една до друга, като се 
фиксират с помощта на гумен чук, а повърхността им да се нивелира с помощта на 
достатъчно дълъг мастар, за да бъде настилката равна и без непланиран наклон. Допустимата 
разлика в нивата на две съседни плочи да бъде не повече от 2 мм.
2.2.6.2.11. Полагане на градински бордюри
- Оформянето на леглото трябва да се извърши съобразно определеното ниво на бордюра.
- Полагането на бордюри трябва да стане така, че повърхността на леглото да се натоварва 
равномерно.
- Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането.
- Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне внимание, че 
бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури връзка, между леглото и 
бордюра.
- Градинските бордюри трябва да бъдат фугирани.
- Бордюрите трябва да бъдат нивелирани и отвесирани и положени по проект.
- При употребата на специални инструменти, с помощта на които бордюрите се оформят по 
проект, е задължително използването на мастар за ограничител .
- Страничната бетонна опора трябва веднага след полагането на бордюра да бъде 
възстановена, за да се постигне достатъчна връзка с основата на леглото. След полагането му 
бетонът на страничната опора трябва да бъде уплътнен.
2.2.6.2.12. Боядисване на метални повърхности 
Описание

89



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площ адки  за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
н а  интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001- 

0 3 9  „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..

П ри  боядисването е необходимо плоскостите да бъдат сухи и да се покриват напълно с боя, 
так а  че те да изглеждат напълно еднообразни, без всякакви неравности и следи от четка. 
Преди да се положи първия слой боя повърхностите се грундират с подходящ грунд с 
антикорозионен грунд по метални повърхности. При няколкократно боядисване преди да се 
постави новият пласт боя, предходният трябва да бъде съвсем изсъхнал, съгласно 
правилника за приемане и предаване на СМР. Всички материали, които се използват 
отговарят на техническите спецификации.
З а  извършване на работата ще се използват висококварифицирани строителни работници 
(бояджии).
З а  извършване на работата ще се използват ръчни инструменти - бояджийска четка и 
валяк.
Строителните отпадъци ще се събират и изхвърлят в предварително заявения за строителния 
обект контейнер за отпадъци, който ще бъде извозван на определен период от време от 
фирма за извозване на отпадъци на обозначените от Общината сметища.
Замерване
Замерва се на квадратен метър новобоядисана повърхност.
2.2.6.2.13. Възстановяване на тротоарни настилки
Качественото и правилно полагане на настилките от бетонови елементи играе ключова роля 
за  дълголетието и здравината им. Колкото и качествени да са плочките, ако пе са положени 
правилно или основата не е подготвена в съответствие с изискванията на строителните 
стандарти това неминуемо ще компрометира настилката. Друг не по- маловажен фактор е и 
необходимото време за полагане. Изграждането и оформянето на тротоар е труден и дълъг 
процес, свързан с ангажирането на голям човешки ресурс. Ето и основните етапи: 
Подготвяне на терена за настилане. При сух терен - подготвяне на изкоп, подравняване и 
почистване на почвения слой, трамбоване и добавяне, ако е необходимо на наклон. 
Ограждане на терена - полагане на бордюри и циментиране.
С лед като подготовката е извършена, се полагат пластовете върху които лягат тротоарните 
плочки с вид и дебелина съгласно указаното в проекта.
Полагането на плочите започва от линия, напречна на бордюра. Поставените плочи се 
причукват с гумен или пластмасов чук. Плочите постоянно трябва да се проверяват с канап 
за височина, ъгъл и изравненост на редиците.
2.2.6.2.14. Електро 
Изпитания
П о време на строителство, както и при завършването му, Изпълнителят е длъжен да извърши 
съответните изпитания, съгласно нормативната уредба, като и да осигурява достъп на 
Инвеститорски контрол и представителите на Проект Красива България при контролни 
изпитания.
Копия от протоколите от изпитанията, трябва да се представят при актуване на изпълнени

Табели и предпазни мерки
П о време на строителството се спазват всички изисквания по техника на безопасност. 
Инсталации:
Електрическите апарати, тоководещите части и носещите ги конструкции се избират според 
условията на къси съединения, съгласно действащите стандарти.
Съгласно ПУЕУ и Наредба № 2 /99 г. и Норми за проектиране на ел. уредби в сгради (БСА II, 
III, 99 г.), изграждането на опроводяването е в защитни елементи - тръби, канали и др., както 
и с  проводници директно положени в строителните елементи - улеи, канали и др.

СМ Р.
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Приемане на материалите:
Приложените типове осветителни тела да съответстват на действащите стандарти; 
придружени с:

декларация за съответствие на производителя (или вносителя);
сертификат от органа по сертификация (акредитиран от службата по Сертификация) и 

издаден на база протокол от лаборатория за измервания.
При използване на материали за които няма съответен български аналог (БДС), е възможно 
като се приложи определения от закона ред за влагане на вносни строителни елементи. В 
този случай вносителя съгласно регламентира технико-експлоатационните качества па 
продукта.
Избор на електрически апарати и тоководещи части.
По условия за нормална работа: работно напрежение, работен ток, класна точност и по 
условия за работа при къси съединения: термична и динамична устойчивост, пределна 
изключваща мощност.
Използваните проводници и кабели са обикновено с термопластична изолация.
Измерване на консумираната ел. енергия.
Търговското мерене на електропотреблението на консуматора (обекта) да се реализира с 
електромери за активна и реактивна енергия, одобрени за използване у нас, с клас на точност 
2.
При използване на PVC канали за ел. кабели, да са окомплектовани с всички необходими 
аксесоари (капачки, ъгли, разклонения, скоби за закрепване на кабелите).
Приемане на материалите
Всички изделия се доставят от фирми-производителки, сертифицирани по ISO 9002.
2.2.7.Координация на дейностите
2.2.7.1. Задължения на“ПАРСЕК ТРУП” ЕООД

S  Ще извърши строителството в договорения срок, като организира и координира 
цялостния строителен процес с грижата на добрия търговец и в съответствие с:

□ техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект /Приложение № 1/, 
неразделна част от настоящия договор;
□ издадените строителни книжа;
□ приетата оферта;
□ действащата нормативна уредба в Република България, в това число изискванията на 
чл.169, ал.1 и 3 от Закона за устройство на територията, както и с правилата за изпълнение на 
строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората 
на строителната площадка;
□ предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, 
технически и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;
□ действащи норми по здравословни и безопасни условия на труд;
□ действащите нормативи по опазване на околната среда;
□ правилата за противопожарна безопасност;
□ правилата за движение по пътищата;
□ общите условия за извършване на строителни работи;
□ методическите указания на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (както и със заповедите 
на проектанта и строителния надзор в заповедната книга, в случаите, в които те са 
нормативно изискуеми);
□ правилата по техническа безопасност, хигиена на труда;
□ условията и изискванията на обществената поръчка.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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 № BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян ", част от процедура М  BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

S  Ще застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други 
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията ни, в съответствие с чл.171 от 
Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството /приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., 
ДВ,бр. 17 от 2.03.2004 г./.

S  В 7-дневен срок от писменото им поискване от държавните органи и/или 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави доказателства за наличието и валидността на 
застрахователен договор по предходната точка (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии).

S  Ще уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 
на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта 
от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от 
настъпването им.

S  Ще уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и спасяване и по 
безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните 
пътища, които се разкопават, ако е приложимо.

S  Ще осигури материали, детайли, конструкции, съоръжения, продукти, както и всичко 
друго, необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със 
сертификат за качество на вложените материали или еквивалентен документ.

S  Ще вложи при строителството качествени материали, изделия, детайли, конструкции, 
продукти, отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти 
съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България, като спазва технологичните 
изисквания за влагането им. Съответствието се удостоверява по реда на същата 
наредба.

Ще обезпечи необходимото за работата му техническо оборудване.
S  Ще работи с квалифициран технически персонал, който да включва компетентни и 

правоспособни специалисти за надлежното и своевременно изпълнение на договора. 
При замяната на лице от ръководния инженерно-технически състав на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ новият експерт ще притежава еквивалентна квалификация и 
професионален опит, не по-малки от указаните в документацията за обществената 
поръчка. При промяна в състава на ръководния си персонал ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 
информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

S  Ресурсите, които са предвидени съгласно офертата, ще са налични в предложения вид 
и обем при изпълнението на съответните дейности по договора.

S  Ще съставя своевременно необходимите актове и протоколи по 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./ (в случаите, в които те са нормативно изискуеми).

S  Ще заведе дневник на обекта /заповедна книга за строежа - прошнурован/а, 
прономерован/а и узаконен/а, който/която да е на разположение на всички контролни 
органи при поискване през целия срок на изпълнение на договора.

S  В случаите, в които е необходимо, ще осигури за своя сметка от съответните 
инстанции всички разрешителни или други документи, свързани с осъществяване 
(или спиране) на строителството.
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Проект „№ BG16RFOP00I-1.022-0001-C0J „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 и, 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..

S  Преди започване на строителството ще вземе необходимите мерки за осигуряване на 
безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, 
указания за отбиване на движението и други.

S  Ще вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени 
подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, 
декоративни дървета и други.

S  Ще уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за откритите по време на изпълнението подземни и 
надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и 
регистри. Такива мрежи и съоръжения ще се закриват само след като се заснемат по 
установения ред.

S  Ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и най-близкия исторически музей при 
разкриване на археологически находки.

S  Ще предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицата, упражняващи строителен и авторски 
надзор, възможности за извършване на контрол по изпълнението на работите на 
обекта.

S  Ще съгласува всички промени, наложили се по време на строителството с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

S  Ще изпълни и ще се придържа стриктно към инструкциите и насоките на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, засягащи или имащи отношение към работите 
независимо дали са упоменати в договора или не.

S  Ще уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за приемане на обекта и за 
съставяне на съответната документация.

S  Ще изготви своевременно по време на изпълнение на обекта и предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване всички изискуеми документи, доказващи 
изпълнените строителни работи.

S  В приложимите случаи - ще уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор и 
съответните служби и експлоатационни дружества за извършени строителни и 
монтажни работи, които подлежат на закриване/засипване и чието качество и 
количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен Акт 
обр. 12, проверка, че определената линия на застрояване и другите условия и 
изисквания по изпълнението на строителството са спазени, мрежите и съоръженията 
са заснети и нанесени в съответните специализирани карти и регистри по чл.115, ал.4 
от Закона за устройство на територията, ще се дава писмено разрешение за 
закриването/засипването им.

S  Ще уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува 
опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.13 от настоящия 
договор.

S  Ще извършва строителните и монтажни работи при строго спазване изискванията на 
Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от 
министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и 
благоустройството /обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г./, Правилника по безопасност и 
здраве и всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на 
строителни и монтажни работи.

S  Няма да допуска замърсяване на околната среда и водите, ще осигурява опазване на 
дърветата и площите.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Кг 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 Кг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура Кг 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..

S  Преди приемането на изпълнението ще почисти и отстрани от обекта цялата своя 
механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

S  Ще охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
S  При приемането на обекта ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и 

документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с 
дейностите в изпълнение на договора.

S  Няма да разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или 
служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на 
договора, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получателя.

S  Ще подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 
връзка с извършваните дейностите, предмет на настоящия договор, в това число: ще 
води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението 
на договора, използвайки подходяща електронна система за документация, която да е 
неразделна част от текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение 
към тази система.

S  Ще гарантира, че данните, посочени в документи за плащане, финансовите отчети и 
доклади (междинни и окончателен), ако е приложимо, отговарят на тези в 
счетоводната система и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на 
документацията. При подаване на документи за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
и извлечение от счетоводната си програма за разходите, включени в плащането.

S  Ще съхранява документите (в това число технически и финансови), свързани с 
изпълнението на договора в отделно досие. Документите в досието ще са 
картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за точното им местонахождение. При наличие на партньори и 
подизпълнители, те ще съхраняват оригиналите на всички документи, свързани с 
изпълнението на дейностите по проекта, за които са отговорни в досие по проекта. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще съхранява в досието заверени от партньорите и 
подизпълнителите копия на тези документи.

S  Ще оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (включително и на всяко лице, 
упълномощено от него), Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 -2020 г., Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна 
палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси 
на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни 
органи при изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и 
националното законодателство, за осигуряване достъп за извършване на проверки, 
включително и на място, инспекции, одити, изготвяне на копия от документи и др.. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, партньорите и подизпълнителите ни ще осигуряват присъствието 
на свой представител и един или няколко служители с подходяща квалификация и 
опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, а също така достъп до 
помещенията и до всички документи, бази данни и всякаква друга информация, 
свързани с финансово-техническото управление и изпълнение на договора.

S  Ще изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите на място по 
предходната точка.

S  Ще съхранява (съгласно изискванията за съхранение на документацията по проект „№ 
BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „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
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян", процедура за директно предоставяне Me BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура № ВG16RFOP001-1.001- 

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..

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 
2020 г. - Смолян“ част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „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.), осигурява и предоставя при поискване от Управляващия орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 
Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 
други национални одитни и контролни органи всички документи по договора, за 
период от 3 /три/ години, считано от 31 декември след предаване към Европейската 
комисия на окончателните документи по приключването на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 -2020 г.. Този срок се прекъсва в случай на съдебни 
процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

✓  Ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът 
се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, в съответствие със 
съответните правила за информиране, комуникация и реклама по проекта, при 
спазване на следните условия: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително ще посочва 
финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. във всякакъв вид документи и 
предоставяне на информация, свързани с изпълнението на проекта и при всички 
контакти с медиите; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва логото на Европейския съюз и 
логото на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.; Всяка публикация, 
направена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в каквато и да било форма и в каквото и да е 
средство за масова информация, в това число и в Интернет, ще съдържа следното 
заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „№ BG 16REOPOO1-1.022- 
0001-С01 „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 № BG16REOP001-1.022 „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 <посочване на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ> 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“; Всяка информация предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да 
конкретизира, че проектът е получил съфинансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г..

S  Ще спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по 
проект „№ BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „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 № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г.“, който се
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осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г..

S  Ще следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. Под „нередност“ 
ще се разбира всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от 
действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като 
последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете 
неоправдан разход в общия бюджет.

S  Ще предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 
както и ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

S  Ще пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин - с действия, думи или 
бездействия, няма уронва неговия престиж.

S  Ще извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 
грешки, недостатъци, некачествено извършени строителни и монтажни работи и др., 
констатирани по време на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
строителния/авторския надзор и при приемането им.

S  Ще уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за 
евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася 
за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и 
хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и спасяване.

✓  Ще изработи и съхранява екзекутивната документация и другата техническа 
документация по изпълнението на строежа, когато съставянето и/или съхранението 
й/им не е възложено с договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на друг участник в 
строителството.

S  Ще съхранява и предоставя при поискване от останалите участници в строителството 
или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по 
чл.170, ал.З от Закона за устройство на територията и актовете и протоколите, 
съставени по време на строителството.

2.2.7.2. Организация
Дейностите в различните етапи на строителство се изпълняват в съответствие с изискванията 
на нормативните актове и технически спецификации, технологичните изисквания, залегнали 
в проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и 
контрол на строежите в Република България.
Всички обстоятелства, свързани със строежа, се документират от представителите на 
страните по сключените договори.
Механизъм за вътрешен контрол по време на реализиране на договора с цел успешно 
изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати.
Мерките за вътрешен контрол съдържат следните елементи:

Прегледи на ръководството за цялостното функциониране на Системата за управление 
на качеството.
- Вътрешни одити на СУК, включващи и системата за производствен контрол
- Вътрешен контрол на доставчици.
- Входящ контрол на обекта
- Входящ контрол в складовите бази
- Проверки на място
- Оценка и преоценка на доставчици
- Лабораторен контрол, чрез ангажиране на акредитирани лаборатории.
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- Геодезически контрол.
- Вътрешен контрол на документи.
- Контрол върху обучението, квалификацията и преквалификацията на работници и 
ръководители.
- Вътрешен контрол и управление на ресурсите в строителството.
- Контрол върху управление на процесите в строителството.
- Контрол по изпълнение на план-графика.
- Контрол върху последователността на строителните работи.
- Контрол за спазване времената за изчакване (Примерно набиране на якост на бетона).
- Контрол за изпълнение на строителните процеси в зависимост от метеорологичните 
условия.
- Оперативен контрол.
- Управление на несъответстващ продукт.
- Осигуряване на идентификация и проследимост.
- Предпазване на продукт.
- Наблюдение и измерване.
- Създаване на екзекутивна документация.
- Отстраняване на дефекти и ресурсно осигуряване на дейностите в гаранционните срокове.
2.2.7.3. Аргументиран подход за Доставка/закупуване на материали
Етапите на процеса са:

проучване на възможностите на пазара и съответните доставчици за закупуване и 
доставка на необходимите продукти;

извършване на оценка на доставчиците; 
избор на предложение за доставчик;
внасяне на документи на доставчик на продукт за одобрение;
представят се мостри, сертификати и технически спесификации. Разглежда се и 

начина на изпълнение, начина на влагане на материалите в обекта, 
избор (одобряване или отхвърляне);
сключване на договор за закупуване и доставка или повторение на гореописаните 

процеси;
доставяне на продуктите до складовата база или до обекта.

Всички дейности до избор (одобряване или отхвърляне) включително са извършени вече в 
периода на подготовка на офертата. В случай на възникване на необходимост от 
допълнителни видове работи, изискващи нови материали, ще бъде приложена същата 
процедура за избор на доставчик.
2.2.7.4. Проверка за закупения продукт. Контрол на доставките

При доставката на продукт на обекта, се извършва входящ контрол на закупените 
продукти от определените за целта лица.

Както вече беше изяснено за обекта ще има Отговорник по качеството, който ще 
приема качеството на доставяните материали при извършване на съответните доставки. 
Материали, които не подлежат на приемане, се изнасят незабавно от обекта и се връщат на 
доставчика.

Материалите и суровините се влагат в производството само след приемане на 
Отговорника по качеството и след оформяне на регламентираните документи, 
удостоверяващи качеството им. Не се заприходяват и не се допускат в производството 
материали и суровини, които:

нямат извършен входящ контрол;
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не отговарят на изискванията.
Входящият контрол на получената доставка се извършва според:
копие от придружителни документи (декларация за съответствие, фактура, опис);
външен оглед;
сертификат за качество;
изпитвателен протокол (в случай, че се изисква към декларацията за съответствие); 
друг подходящ документ, съдържащ необходимата за целта информация.

Входящият контрол на получената доставка се извършва в следната последователност: 
визуален оглед на опаковката и външния вид на материалите и суровините; 
проверка на съпроводителната документация.

Резултатите от входящия контрол се записват в Дневник за входящ контрол в склада. При 
положителни резултати от входящия контрол, материалите се освобождават за влагане в 
производството.

Ще бъдат спазени следните спецификации на материалите:
• Риолитни павета - съгласно БДС;
• Ивайловградски камък - съгласно БДС;
• Градински бордюри - БДС EN 1340:2005;
• Бетон С16/20 - съгласно БДС EN 206-1;
• Армировка Клас А ТТ- Ф8, съгласно БДС EN 10080:2005;
• Хидроизолация на 3 пласта - съгласно БДС EN;
• Осветител - LED цилиндричен Ф190, височина 1 ЮОмм, светодиоден, 24,3 W/3000K, 
IP65.
Влаганите материали ще притежават сертификат за производствен контрол съгласно Наредба 
№ РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в 
строежите в Република България.
2.2.7.5. Изпълнение на СМР
За всички основни видове работи ще се изготвят технологични карти за изпълнение, които са 
съобразени както с действащите правила и нормативи за изпълнение на СМР, така и с 
конкретните изисквания и указания на производителите на основния материал, влаган при 
изпълнението на основния процес (когато има такъв), включващи изисквания към степента 
на завършеност на предходните видове работи, описание на технологията на изпълнение на 
съответния вид работа, контролирани параметри по отношение качеството на изпълнение, 
допуски по отношение на контролираните параметри за качество и методи за 
отчетане/измерване на тези контролирани параметри.
Отговорникът по качеството, ще контролира както качеството на доставяните на обекта 
материали и тяхното складиране в рамките на площадката, така и качеството на 
извършваните строително - монтажни работи. Ще се осъществява ежедневен оперативен 
контрол върху качеството на изпълнение на строително-монтажните работи. Нито една 
работа няма да бъде закривана и няма да се разрешава започването на последващ вид работа 
в даден участък от обекта, без да е извършена проверка на качеството на съответния вид 
работа и без да са направени съответните контролни изпитвания, измервания и проби, 
доказващи качеството на извършването й. При извършване на проверка на качеството на 
изпълнение Отговорникът по качеството ще попълва в присъствието на Техническия 
ръководител Контролен лист за проверка на качеството. В случай на констатирани 
отклонения от изискванията или надвишения на допуските, посочени в технологичната карта 
за съответния вид работа той ще издава незабавно указания за поправки и корекции с цел 
отстраняване на допуснатите отклонения в качеството на изпълнение. Когато констатира, че
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са  допуснати непоправими отклонения от изискванията за качество и съответният елемент/ 
изработен участък не може да бъде поправен, той има право да издава разпореждания за 
разрушаване на дефектния елемент / изпълнен участък и неговото повторно изпълнение.
На ежеседмичните работни срещи на Ръководния екип Отговорникът по качеството ще 
докладва за състоянието на качеството на изпълнение на строително - монтажните работи, 
Ръководният екип ще обсъжда всички резултати и констатации от текущия контрол на 
качеството на изпълнение и ще взима решения относно действия при констатирани 
проблеми.
2.2.8. Взаимодействие/комуникаиия с различните участници в процеса 
Основната цел при изпълнение на поръчката е предоставяне на качествено изпълнение на 
СМР за обектите/клонове в обхвата на Техническите спецификации и настоящата поръчка. 
За  целта трябва ясно и точно да се дефинират стъпките при изпълнението на договора и 
конкретните задължения на всеки един участник в процеса. Принципната схема на 
взаимоотношенията при изпълнението на договора е дадена на Фигура.
Също така важен елемент в организацията на строителството, който има съществено влияние 
върху изпълнението на поръчката е взаимодействието на всички участници в 
инвестиционния процес - Възложител, Проектант, Строителен надзор, Изпълнител. С цел 
подобряване на организацията на изпълнение и взаимодействието на заинтересованите 
страни, непосредствено след подписването на договора за възлагане на изпълнението ще се 
инициира обща работна среща на всички участници в инвестиционния процес. На тази среща 
ще се поставят за обсъждане всички въпроси от организационен и технически характер, 
които са възникнали към момента. С оглед ефективно сътрудничество в периода на 
изпълнение ще се предложи за обсъждане разработената Програма за сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на проекта, придружена от План за комуникация между 
заинтересованите страни в процеса на изпълнение на поръчката.
Програма за сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта ще 
включва правила и процедури, въз основа на добрите практики при изпълнение на 
обществените поръчки за строителство и стандартите за качествено управление;
Планът за комуникация ще включва:
• Лица, които ще изискват информация и ще изпращат съобщения от името на Участниците в 
инвестиционния процес.
Всеки от участниците определя оторизирани лица, които могат да изискват информация или 
да изпращат съобщения. Исканията и съобщенията ще са валидни, ако са подписани от тези 
представители;
• Процедура за определяне на нуждите от информация на лицата в екипите на участниците в 
инвестиционния процес.
Когато възникне необходимост от предоставяне на информация от друг участник в 
инвестиционния процес, експертът, в чиято компетентност е съответната информация, ще 
уведоми писмено Техническия ръководител, който от своя страна ще препрати искането за 
предоставяне на информация до участника, в чиято компетентност е информацията, и ще 
информира останалите участници в инвестиционния процес за необходимостта от 
съответната информация. Когато възникне необходимост от изпращане на съобщение до 
друг участник в инвестиционния процес, експертът, в чиято компетентност е информацията в 
съответното съобщение, ще уведоми писмено Техническия ръководител, който от своя 
страна ще препрати съобщението до съответния участник, и ще информира останалите 
участници в инвестиционния процес за съответното съобщение.
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Аналогични процедури за искане за информация и изпращане на съобщения ще се предложи 
да бъдат въведени и в екипите на останалите участници в инвестиционния процес;
• Определяне на начините на комуникация между тези екипи 
Комуникацията ще бъде провеждана в писмена форма.
С цел оперативност в създаването на необходимата организация, при необходимост от 
спешни действия, указания могат да бъдат давани устно, но в рамките на същия работен ден 
те трябва да бъдат потвърдени писмено. При липсата на писмено потвърждение в рамките на 
същия работен ден устните указания ще се считат за невалидни;
• Формат, съдържание и степен на детайлизация на изпращаната информация.
Форматът, съдържанието и степента на детайлизация на изпращаната информация се 
определя по видове информация (искане за разяснение по инвестиционния проект, 
разяснение по инвестиционния проект, искане за липсващи проектни решения, даване на 
липсващи проектни решения, предложения за промяна, съобщения за необходимост от 
приемане на работи, подлежащи на закриване, съобщения за извършени проверки от 
специализирани контролни органи и за предписания в резултат от тези проверки, съобщения 
за изпълнени предписания от проверките на специализирани контролни органи, указания и 
т.н.).
• Времеви срокове и честотата на разпространение на исканата информация съобразно 
договорните условия и нуждите на проекта.
Във всяко искане за информация трябва да се посочи необходимия срок за получаването й, 
който да гарантира осигуряване на нормалната ритмичност на работа съгласно Линейния 
план - график. Във всички случаи посоченият срок не може за бъде по- кратък от 
технологичното време за изготвяне на съответната информация;
• Лице, което отговаря за разпространението на дадена информация.
Всяко искане за информация или съобщение трябва да бъде адресирано до конкретен 
Участник в инвестиционния процес, в чиято компетентност е исканата информация (може да 
е и повече от един), или който е пряко засегнат от съответното съобщение, като се посочи 
основанието за това. Във всички случаи искането / съобщението трябва да бъде изпратено за 
сведение и информация и на останалите участници;
• Лице или група, които ще получат информацията.
Всяка изпращана информация трябва да бъде адресирана до Участника, от когото е поискана 
или за когото е предназначена. Във всички случаи информацията трябва да бъде изпратена за 
сведение и на останалите участници в инвестиционния процес;
• Методи или технология, използвани за предаване на информацията, като електронна 
поща, на хартия и др.
Във всяко искане за информация или съобщение изпращащата страна трябва да посочи 
приложимата технология / приложимите методи за предоставяне на информацията, които ще 
бъдат най-полезни за ползвателя на информацията;
• Метод за актуализиране и усъвършенстване на Плана за комуникация в хода на 
напредъка при изпълнението на задачата.
При условие, че в хода на напредъка при изпълнението на задачата Участник в 
инвестиционния процес констатира необходимост от актуализиране или усъвършенстване на 
Плана за комуникация, той трябва да предложи на останалите участници метод за това, като 
изложи съответните мотиви за необходимостта и предложи конкретни стъпки.
2.3. Въвеждане в експоатация и постигане па проектните цели
След завършването на всички работи по проекта и изготвянето на необходимата 
документация, “ПАРСЕК ГРУП” ЕООД ще уведоми Строителния надзор, че съществено е
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завършил работите и ще поиска назначаването на държавна комисия за приемане на обекта 
за издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, 
етап от него) - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 
година.. При констатирани дефекти установени при предаването на обектите (строежа) те ще 
бъдат своевременно отстранени.
При изпълнението на настоящата поръчка “ПАРСЕК ГРУП” ЕООД се ангажира със срокове 
за гаранционно подържане съгласно НАРЕДБА №2 / 31.07.2003 год. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в РБългария , чл.20(4).
3. Методи и организация на текущия контрол
Участниците в “ПАРСЕК ГРУП” ЕООД притежават внедрена система за контрол на 
качеството - ISO 9001:2008. “ПАРСЕК ГРУП” ЕООД ще гарантира, че качественият контрол 
отговаря на действащите български стандарти.
Плана за осигуряване на качеството ще съдържа най-малко следното:
• Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството.
• Организация и отговорен персонал за действието на плана
Планът за осигуряване на качеството ще определи общата организация, свързана с 
изпълнението на Договора, които ще посочват като минимум следното:
• Срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол;
• Организация на вътрешен и външен контрол;
• Контрол на документацията - възможност за проследяване;
Планът за осигуряване на качеството ще посочва като минимум:
• правилата за циркулацията на различните изработени документи;
• методите за управление на документите (разпределяне, класификация, архивиране)
• Доставки, Подизпълнители и пр.
Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи :
• списък с доставчиците, подизпълнителите и пр. “ПАРСЕК ГРУП” ЕООД ще достави 
списък с предвидените доставчици и подизпълнители при най-ранната възможност и ще 
обясни причината за промени в предложените от него в Офертата (където се налага)
• методите представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията за 
качество на доставчиците и подизпълнителите, процесът на наличните действия в случаи на 
несъответствие.
• Прецизен метод на оценяване на подизпълнителите. Изпълнение и контрол на изпитването

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочва:
• списък на документите и процедурите написани с цел да определят начина на 
действие, източниците и последователността на различните дейности
• методът на контрол на доставените продукти
• методът на контрол и изпитване преди уговарянето на работата и предаването
• методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на работата, комисията и 
предаването
• методите на управление на контролните документи (разпределяне, класификация и 
архивиране).

За изготвянето на плана за осигуряване на качеството е необходимо “ПАРСЕК 
ГРУП” ЕООД да е:
• Определил критериите и методите, осигуряващи ефективното функциониране и 
наблюдението на процесите;
• Идентифицирал опасностите и оценил риска по отношение на ЗБР и определил 
значимите аспекти на ОС;
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• Осигурил наличието на ресурси и информация, необходими за функциониране и 
наблюдение на тези процеси;
• Наблюдава, измерва, когато това има смисъл и анализира ефективността на 
процесите;
• Внедрил е необходимите действия за постигане на планираните резултати и 
непрекъснатото подобряване на тези процеси;
• Управлява тези процеси в съответствие с изискванията на посочените между-народни 
стандарти.
4. Мерки за опазване на околната среда
Участниците в “ПАРСЕК ГРУП” ЕООД притежават внедрена система за опазване на 
околната среда - ISO 14001:2004. Преди започването на строителството ще се изпълнят 
изискванията на Българското законодателство и на внедрената система за опазване на 
околната среда. Основните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати при 
реализирането на настоящия проект, са както следва:

Емитиране на замърсители в атмосферния въздух, повърхностните води и почвите; 
Промяна на акустичната среда 
генериране на отпадъци;
нарушаване на местообитания на растителни и животински видове; 
промени в ландшафта; 
местно население;

По време на строителството в атмосферния въздух ще се емитира основно прах и ауспухови 
газове от строителната и транспортна техника.
По отношение на повърхностните води в процеса на строителството е възможно замърсяване 
с изкопни земни маси и нефтопродукти. В процеса на експлоатация не се очакват промени в 
качеството на повърхностните води.
При строителството ще настъпят промени в акустичните характеристики на околната среда, 
в резултат от концентрация на строителна техника и транспортни средства.
Отпадъците ще се извозват и депонират на определени за целта места, за сметка на 
Изпълнителя.

Мерките, свързани с опазване на околната среда са насочени към:
- извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по околната 
среда и въздействието върху нея при изпълнение на обекта, определяне, контрол и 
управление на аспектите на околната среда;
- провеждане на комплекс от дейности по опазване на околната среда, които са насочени към 
предотвратяване деградацията на околната сред, към нейното възстановяване, запазване и 
подобряване;
- контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на СМР от 
“ПАРСЕК ГРУП” ЕООД;
- управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, 
растителния и животински свят, персонала и обществото - отпадъци (строителни, битови, 
опаковки, хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, вибрации, смазочни масла, разливи 
от зареждане с горива), ресурси (строителни материали, горива)
- планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на 
персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
- прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за 
участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на “ПАРСЕК
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ГРУП” ЕООД, за качество на извършваните СМР, здравословни и безопасни условия на труд 
и опазване на околната среда;
- извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на 
качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението на поставените 
задачи във всички звена на “ПАРСЕК ГРУП” ЕООД;
- анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
и опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност;
- осигуряване на постоянно подобрение на дейността на фирмата, чрез вземане на решения и 
набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;
- усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управление на 
качеството на СМР и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване 
на околната среда;
- непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията, комуникационното и 
компютърно оборудване на фирмата, за осигуряване качество в строителните работи и 
гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и с 
цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно 
засипани с пясък или локализирани по друг подходящ начин за ограничаване на 
разпространението им;
- периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за 
отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за 
изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
Ерозия на почвите
Водната ерозия на почвата е резултат от разрушителното действие на течащата по 
повърхността на почвата вода. Нейното негативно влияние е по-силно при леките и 
безструктурни почви и по-слабо при по-тежките и богати на органично вещество почвени 
типове.
Водната ерозия се проявява в три форми: площна (повърхностна), браздова (струйчеста) и 
ровинна (линейна).
В тази насока ще се предприемат следните мерки за намаляване на ерозията на почвите 
ограничаване на източните, водещи до ерозия на почвите следтвие СМР;
- изграждане на охранителни канавки с подходящ наклон, облицовка и заустване;
- защита на почвите, чрез затревяването и залесяването им;
- запазване на отнетия при строителството хумусен слой, чрез складирането му на депа, 
предварително съгласувани с Възложителя.
Допълнителни мерки:
- ще се ограничат дейностите в определените граници на площадките или и върху други 
площи, ако това е съгласувано между Надзора и Изпълнителя.
- няма да се позволява утъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените площадки в 
близост до строителните.
- ще се поддържат площадките чисти, подредени и в безопасно състояние по време на 
периода на строителство и експлоатация.
- ще се изхвърлят всички неизползвани материали и остатъци, свързани със строителните 
работи от площадките.
- ще се осигури и поддържа временно снабдяване с питейна вода и временно 
електроснабдяване за нуждите на строителството и за временните офиси на “ПАРСЕК 
ГРУП” ЕООД и Надзора, и ще се отстранят всички такива временни инсталации преди 
окончателното приемане на работите
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- няма да се допуска използването на обществени улици, пътища, затревени лехи или 
пешеходни алеи за изхвърляне или складиране на материали и оборудване.
- ще се осигури установяване на добра организация по време на строителството на отделните 
съоръжения и съответни работи.
- изготвяне на координационен план за действие, за справяне със спешни инциденти, 
отговарящи на „Безопасност, Хигиена на труда и Пожарна безопасност”.
- ще се осигури осветление на площадката, поставяне на предупредителни знаци и табели по 
пътищата и съоръженията, както по време на строителството, така и по време на 
експлоатацията на площадката.
- ще се осигури обучение на оперативния персонал да работи със съответните контролно- 
измервателни устройства, за да поддържат оптимални параметри на технологичните 
процеси.
- ще се изготви и зачита плана за действие в спешни ситуации и в случай на замърсяване.
- ще се предприемат специални мерки, в случай че Надзора сметне за необходимо, за да 
намали вредните въздействия от праха, шума или други причинители на дискомфорт и 
вреден труд, като например, през сухите периоди, поливане на тежко натоварените пътища 
най-малко три пъти на ден, а останалите пътища в границата на строителната площадка 
трябва да се поливат поне един път на ден.
Ще се изпълняват мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и 
предоставения основен проект част „ПУСО“.
Аспекти и показатели за мониторинг -  в табличен вид са представени -  Цел, Място на 
проверката, Честота на проверката и Критерий за отхвърляне, по отношение на следните 
аспекти и показатели за мониторинг:
- Трасиране,
- Разположение и експлоатация на взаимствени изкопи и депа,
- Разположение и контрол на съоръжения и машинния парк,
- Контрол на временния достъп,
- Контрол на движение на машините,
- Извеждане от експлоатация на съоръжения и строителни площадки,
- Система за Управление на отпадъците и контрол на замърсяването,
- Мерки за предотвратяване на пожари,
- Мониторинг и контрол на ландшафтното възстановяване,
- Контрол на емисиите на вредни газове н частици,
- Контрол на въздействието върху флората и фауната,
- Контрол на качеството на водите,
- Контрол на социално-икономическите въздействия.

о Линеен график за изпълнение на поръчката; 
о Диаграма на работната ръка;

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.
♦♦♦ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
изготвена съгласно Образец № 7.

2.2.6.3. Извод за съответствието на техническото предложение на участника с 
предварително обявените условия:
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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.

Участникът е представил, всички изискуеми документи, съгласно т. 6.8. от Раздел IV - 
Указания за подготовка на офертата от Изисквания към участниците и указания за 
подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и 
приключване на производството, представляващи Приложение № 2 към обявата, както 
следва:
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, съдържащо подход и 
програма за изпълнение на поръчката, в която са представени предвижданията на участника 
за организация за изпълнение на строителните работи. 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. Представена е 
предвижданата организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, разписани 
са конкретните права и задължения на ключовите експерти, а в представения линеен график 
са видни звената и бригадите, ангажирани със съответната дейност. Линейният календарен 
график за изпълнение на строителните работи, отразява всички посочени в количествено- 
стойностната сметка дейности, същият е придружен с Диаграма на работната ръка.
- 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;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 
съгласно Образец № 7.

2.2.6.4. Участникът е представил финансово предложение за изпълнение на поръчката 
в съответствие с изискванията на възложителя, включващо:
❖  Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.
❖  Остойностена количествена сметка за строителния обект.
❖  Анализни цени.

2.2.6.5. Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 
предварително обявените условия:

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.

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 допуснатите оферти на 
участниците „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД съгласно 
утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.

4. Методика за оценката на офертите указания за оценка по всеки показател:
МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 
оферта, като критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”.
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Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от 
възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за 
определяне на общата комплексна оценка (КО):
1. Цена за изпълнение на поръчката (01) - тежест в комплексната оценка 40 %, 

максимум 40 точки.
2. Организация за изпълнение на поръчката (02) - тежест в комплексната оценка 60 %, 

максимум 60 точки.
УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

1, Цена за изпълнение на поръчката (01).
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на 

участника, изготвено съгласно Образец № 8.
Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на 

поръчката (01) е 40 % /четиридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 
максималният брой точки по посочения показател е 40 /четиридесет/ точки.

Оценката по показателя се определя по формулата:
О! = Q1 мин, х  40 , където

• O le  оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник
• 01 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците
• 01 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак 
след десетичната запетая.

2. Организация за изпълнение на поръчката (02).
Тежестта на показателя Организация за изпълнение на поръчката (02) е 60 %

/шестдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой 
точки по посочения показател е 60 /шестдесет/ точки.

Оценката по показателя Организация за изпълнение на поръчката (02) се формира 
на базата на представените от всеки участник подход и програма за изпълнение на 
поръчката, съдържащи се в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец

Важно: В подхода и програмата за изпълнение на поръчката участникът следва да 
предложи организация за изпълнение на строително-монтажни работи, която счита за 
най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и 
следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, 
отчитайки спецификата и местоположението, както и необходимостта от 
подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в 
тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят 
отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на 
комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 
възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на 
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и 
да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва 
да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от 
участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на

O ly

№  4.
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поръчката. Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. 
Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира 
съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на 
строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на 
строителните работи и следва да отразява всички посочени в количествено-стойностната 
сметка дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на 
работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен 
с инвестиционният проект. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по 
изпълнение на поръчката. Организацията за изпълнение на поръчката и линейния 
календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на 
поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се 
подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 
критерии:

Предложение за изпълнението на поръчката, което 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, ще бъде оценено с 12 /дванадесет/ 
точки.

Предложение, което 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 спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от 
изброените по-долу характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на 
поръчката, ще получи допълнително по 12 /дванадесет/ точки за наличието на всяко едно 
от изброените по-долу обстоятелства.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател 
под „ операция “ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за 
изпълнение на всяка една операция;

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 
изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й 
експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел 
оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с 
организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с 
нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ 
инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по 
заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на 
изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и 
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството 
при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки 
за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира
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качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, 
касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица.

4. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат 
изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали.

„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 
приложимостта и полезността на предложените елементи, които водят до по-високо 
качество при изпълнението на поръчката.

„Икономически аспект“ за целите на настоящата методика, се разбира: по-ниски 
експлоатационни разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. благоприятни икономически
обстоятелства за Възложителя.____________________________________________________
ВАЖНО: Участник, при който е налице липса в техническото предложение и/или 
приложения към него на съответна изискуема съставна част или при който е налице 
предложение. което не отговаря на техническите спецификации. следва да бъде 
предложен за отстраняване,______________________________________________________

3. Обща комплексна оценка (КО).
Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула:
К 0 = 01 + 02
Максималната Обща комплексна оценка (КО) е 100 точки.
Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система.
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа 

посочената методика и показатели.
5. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:
Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите 1. 
Цена за изпълнение на поръчката (Ol) и Организация за изпълнение на поръчката 

(02), както и така извършеното крайно оценяване на участниците, са закрепени 
таблично, както следва:

5.1 „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД:

Оценка по показател:
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Q1) 38,10 точки

Мотиви:
Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 
посочения показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол.______

Оценка по показател:
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
__________ ПОРЪЧКАТА (02)__________

36 точки

Мотиви:
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.
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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 на изпълнение и отделни видове СМР. Етапите за изпълнение на 
поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, отчетена е необходимостта от 
подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, 
както следва:
- Етап на иницииране - този етап се състои от процеси по подготовка и оторизация на 
договора, включително - Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по 
ЗОП, ЗУТ и от Възложителя, Определяне на упълномощени лица за комуникация с 
Възложителя и оказване на правомощия; Сключване на договор и получаване на изходна 
документация; Откриване на строителна площадка на обекта; съставяне на протокол Образец 
2а за откриване на строителна линия и ниво; монтиране на информационна табела на обекта, 
ограждане на обекта и оформяне на приобектов склад и санитарно - битови помещения; 
Тествания и замервания - тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на 
строителството
- Етап на планиране - този етап се състои от извършване на подробни прегледи и анализи 
относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на поръчката, 
включително: - Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работна 
структура; Планиране конкретното изпълнение на задачите; Планиране на ресурсите; 
Планиране на качеството; Планиране на комуникациите с Възложителя и заинтересованите 
страни; Планиране на организацията; Планиране на доставките и мерки за вътрешен 
контрол; Планиране на техническо оборудване и механизация; Планиране на персонал и 
ангажирани лица; Планиране начина на отчитане; Демобилизация на ресурсите и 
Окончателно отчитане.
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 последователността на 
изпълнението на операциите и технологията за изпълнение на всеки вид СМР, с представяне 
на: - организация, подход, взаимна обвързаност на дейностите, норма време за изпълнение, 
времетраене и срок, разпределение на ресурсите - ключови експерти и изпълнителски 
персонал, материали, механизация и автотранспорт. Например за ДЕМОНТАЖ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ОТ ИВАЙЛОВГРАДСКИ КАМЪК, участникът е посочил, 
че изпълнението по част Архитектура ще започне с демонтажни работи - демонтаж на 
настилка от Ивайловградски камък, н.време - 160 ч.ч., ще се изпълни за 10 календарни дни - 
от 1 -ви до 10-ти ден, под ръководството на Техническия ръководител, изпълнено от 2-ма 
общи строителни работници и механизация - пневматични къртачи - 2 бр. и компресор - 1 бр. 
По този начин участникът е представил описание за 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
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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 
и производителите, от които ще бъдат закупени.
В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми на 
строителната механизация и 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, норма време /ч.часове/, човекодни, бр. 
строителни работници, необходима механизация, продължителност, начало и край. 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.
Налице е представяне на техническата обезпеченост както в подхода и програмата за 
изпълнение на поръчката, така и в приложената диаграма на механизацията, която ще се 
използва при изпълнението на обекта. Описани са вид на техниката, брой на машините и 
дните, през които същите ще работят. Също така е представено основното приложение на 
техниката за изпълнение на строителни процеси. 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 приложената диаграма на работната ръка, която ще се 
използва при изпълнението на обекта. Представено е 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. Предвидените човешки ресурси са достатъчни
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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 методите за комуникация с 
Възложителя, като предлага комуникацията между участниците в строителния процес да се 
осъществява в писмен вид и чрез оперативни срещи, включително - встъпителна среща, 
срещи между Изпълнителя и Възложителя за обсъждане на състоянието на строежа и 
извънредни срещи при необходимост. Предвидени са два канала на обмен - Вътрешен, 
насочен към служителите и работниците ангажирани в изпълнението на настоящия проект и 
Външен - насочен към останалите участници в строителния процес и трети лица. С оглед 
постигне по-добро координиране и ясна проследимост в последователността на процесите е 
предложено изготвяне и представяне на Възложителя на ежемесечни доклади за текущо 
изпълнение на договора и окончателен доклад с посочване на необходимото им съдържание. 
Предложените методи за комуникация и координация способстват за проследимост на 
процесите във всеки етап от изпълнението, информираност относно напредъка на 
строителните дейности и възможност за участниците в строителния процес за своевременен 
обмен на информация, коригиране или одобрение на дадени дейности, бързо решаване на 
възникнали проблеми и непрекъсваемост на процесите.
Участникът е представил и стратегия за управление на риска с цел предвиждане на заплахите 
за проекта и предотвратяване или минимизиране неблагоприятните последици от 
дефинираните рискови събития, което е допълнителна предпоставка за срочното и 
качествено изпълнение на поръчката.
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.
Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на 
необходимите строителни лица за всяка една операция. В представения подход и програма е 
налице подробно представяне на разпределението на работната ръка за всяка отделна 
дейност, освен, че е определен броя на работниците, ангажирани със съответната дейност е 
посочена и тяхната квалификация, с ясно представяне на задачите и отговорностите на 
отделните лица от строителния екип по видовете дейности, както и съответните ключови 
експерти, под чието ръководство следва да се осъществи изпълнението. Посочена е норма
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време за изпълнение на всяка една операция. Например за грундиране на стоманобетонова 
конструкция е предвидено да се изпълни от 2 строителни работници -  бояджии, под 
ръководството на строителния инженер и техническия ръководител, за 2 календарни дни, от 
21 -ви до 22-ри ден, н. време 32 ч.ч. Представянето по този начин на предвидените за 
изпълнение операции дава възможност изпълнението да се проследи еднозначно, т.е. има 
ясно дефинирани начало и край, измерими резултати, както и ясна идентификация на 
отговорните за изпълнението и контрола лица.
Освен в подхода и програмата за изпълнение на поръчката, разпределението на работната 
ръка и норма време за изпълнение на всяка операция са представени и в приложените линеен 
график и диаграма на работната ръка, като се установи пълно съответствие и липса на 
противоречия между тях. 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. 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.
2. На следващо място за всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за 
нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. В 
представения подход и програма е налице подробно представяне на вида и броя на 
машините, основното им приложение/разпределение по видове дейности и дните, през които 
същите ще работят. Нагледно е представена в табличен вид информация за: - видовете СМР 
и тяхната технологична последователност на изпълнение; Мярка; Количество; Организация, 
подход, взаимна обвързаност на дейностите, норма време за изпълнение, времетраене и срок; 
Разпределение на ресурсите - ключови експерти и изпълнителски персонал, материали, 
механизация и автотранспорт. Освен в подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 
разпределението на технически ресурси за изпълнение на всяка операция са представени и в 
приложените линеен график и диаграма на механизацията, като се установи пълно 
съответствие и липса на противоречия между тях. 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.
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 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.
Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел 
оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с 
организация на процесите, които се предвиждат. Например След демонтажа на настилките е 
предвидено да се изпълни разбиване на бетон и замазка за 10 календарни дни, от 11 -ти до
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20-ти ден. Паралелно с разбиването на бетон и замазка, от 18-ти ден ще започне демонтаж на 
съществуващата хидроизолация, който ще се изпълни за 3 календарни дни, от 18-ти до 20-ти 
ден. В процеса на демонтажните работи ще се извърши и извозване на образуваните 
строителни отпадъци. Натоварването на транспорт ще се изпълни за 3 календарни дни, на 15- 
ти, 22-ри и 23-ти ден. Паралелно след натоварване на транспорт ще се превозват 
строителните отпадъци на депо, през същите 3 календарни дни, на 15-ти, 22-ри и 23-ти ден. 
По подобен начин са представени предвижданията за паралелно изпълнение на две или 
повече дейности в рамките на предложения срок, като е съобразена спецификата на 
съответните операции, за които е допустимо или необходимо паралелно изпълнение и 
същите не водят до нарушаване на технологичната последователност, взаимозависимост и 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи. Предвижданията са 
напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 
приемане на съответните видове работи.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите по 
настоящия показател, налице са предпоставките за оценка на предложението с 36 точки, 
която оценка е формирана както следва:

Предложението за изпълнението на поръчката, 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, поради което е оценено с 12 
/дванадесет/ точки.
По отношение на предложението може да бъде заключено наличието на следните 2 
характеристики /посочени в т.2 от методиката за оценка/, надграждащи предложението за 
изпълнение на поръчката:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на 
необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател 
под „ операция “ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 
самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за 
изпълнение на всяка една операция поради което участникът получава допълнително 12 
/дванадесет/ точки

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 
изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й 
експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел 
оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с 
организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с 
нормативните и технологичните условия за съответните СМР) поради което участникът 
получава допълнително 12 /дванадесет/ точки

Не са налице предпоставки по отношение на предложението да може да бъде 
заключено наличието на останалите 2 характеристики /посочени в т.2 от методиката за 
оценка/, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката и съответно 
предложението да получи допълнително по 12 /дванадесет/ точки за наличието на всяко 
едно от тях. _____________________________________________________________________

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) 74,10 точки
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5.2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД:

Оценка по показател:
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Ol) 40 точки

Мотиви:
Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 
посочения показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол.

Оценка по показател:
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА (02)
24 точки

Мотиви:
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.
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. Отчетена е необходимостта от подготвителни 
дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: - 
Обособяване на строителната площадка и дейности преди започване на строителните работи, 
включително:- Почистване на строителната площадка, Временно строителство, Временна 
база за нуждите на строителството, Временни съоръжения за нуждите на строителството, 
Организация на доставките на материалите, Организация на осигуряването, използването и 
домуването на строителни машини и автотранспортни средства, Мероприятия по ЗБУТ. 
ПАБ, оценка на риска и всички действия, по назначаване, инструктиране и други свързани с 
персонала, Организационна схема за управление на строителните отпадъци и монтиране на 
Информационни табели.
В рамките на представената от участника организация за изпълнение са изложени 
съответните етапи, 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 е налице представяне на последователността на изпълнението на 
операциите и конкретно посочен срок за изпълнение на всеки вид СМР. Участникът е 
представил описание на изпълнението 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. 
Представена е технологията и изискванията, които ще се спазват при изпълнение на следните 
дейности: - Трасиране; Изкопни работи; Насипни работи; Разбиване на бетон н/или 
циментова замазка под стара настилка, демонтаж на съществуваща хидроизолация под 
настилки; Армировка; Кофражни работи; Бетонови работи; Изпълнение на хидроизолация; 
Изпълнение на циментова замазка; Полагане па плочи от естествени материали; Полагане на 
градински бордюри; Боядисване на метални повърхности; Възстановяване на тротоарни 
настилки и Електро. Предвижданията са приложими за конкретния строеж -  предмет на 
поръчката, предвид неговите характеристики и особености.
Налице е представяне на ресурсната обезпеченост както в подхода и програмата за 
изпълнение на поръчката, така и в приложената диаграма на работната ръка, която ще се
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използва при изпълнението на обекта. Разписани са конкретните права и задължения на 
ключовите експерти, а в представения линеен график са видни звената и бригадите, 
ангажирани със съответната дейност, определен е броя на работниците 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. 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 методите за комуникация с 
Възложителя, като предлага комуникацията между участниците в строителния процес да се 
осъществява в писмен вид и чрез оперативни срещи. Напредъкът на работите да се отразява с 
изготвянето на ежемесечни отчети и да се докладва на оперативните срещи, а ежедневната 
комуникация с представители на Възложителя и СН ще бъде осъществявана от Техническия 
ръководител. Разписани са и дейности за координация и съгласуване на дейностите с 
компетентните инстанции като:
- Актуализация на работната програма, съдържаща подробен план за организация и 
изпълнение на СМР (методи за изпълнение на СМР, брой екипи заедно с техният числен 
състав и оборудване и др.), План за безопасност и здраве, Система за осигуряване на 
качеството, които ще бъдат предоставени на Възложителя и СН за одобрение и съгласуване.
- Осъществяване на първа среща с Възложителя и Инженера / Строителния надзор. 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 
започване на работа, доставки на основно оборудване и приоритети, строителни процедури и 
друг специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва или каквито и да са други 
въпроси свързани със строителството. Всички въпроси ще бъдат представени на 
Строителния надзор в писмен вид две седмици преди срещата.
- Предложение за одобрение от Възложителя и СН на необходимите материали, съдържащо 
вид, марка, произход, сертификат, декларация за съответствие, тестови протоколи и др. 
документи, необходими за одобрението им.
- Предложение за одобрение от Възложителя и СН на сертифицирани лаборатории и 
институции за изпитвания и контрол.
- Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка 
на материали (непосредствено след одобрението им от Възложителя и СН).
- Уточняване с Възложителя и СН на местата за депониране на строителни отпадъци и 
растителни отпадъци и получаване на разрешение за използването им.
- Искане и получаване на разрешение от Възложителя и СН за почистване от храсти и 
саморасла растителност / при необходимост / в участъци, където това е необходимо.
- Срещи с експлоатационните предприятия и запознаване със съществуващите съоръжения и 
проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на СМР.
- Организиране и разработване на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, план за 
предотвратяване и ликвидиране на аварии, план за евакуация на работещите и на 
намиращите се на строителната площадка, съгласувано с органите на Държавна агенция 
“Гражданска защита" и Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност или
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еквивалентни длъжности в структурите на управлението на Възложителя. Осигуряване на 
необходимите средства и действия за осигуряване и обезопасяване на обекта.
- Трасиране от Изпълнителя на съществуващите проводи, подземни кабели, и др. в участъка 
за изпълнение / ако има такива и нямаме предварителна информация за тях.
- Геодезични дейности свързани с нулево геодезично замерване на строителната площадка, 
поддържане на реперна мрежа и полагане на временни репери.
- Получаване на указание от СН за дата на започване, подписване на Протокол образец 2а.
- Подписване на договор за охрана на временната база. Ще се осигури охрана на 
строителната техника, оборудване, материали и др. в неработни часове и почивни дни.
- Организация на обслужването на транспортния поток - Подходите за влизане и излизане от 
работната площадка, ще бъдат еднозначно определени. Транспортните средства ще имат 
достъп до строителната площадка, чрез съществуващата пътна републиканска мрежа и 
вътрешни временни експлоатационни пътища, ако това се налага.
- Започващите строителни работи се съгласуват с всички заинтересувани организации, 
притежаващи подземни комуникации в засегнатия регион - БТК, ВиК, Енергоснабдяване и 
др. Подземните съоръжения се трасират и маркират. Организира се съгласуване с 
компетентните инстанции на започването на строителните дейности.
Обърнато е внимание на значимостта на доброто взаимодействие между всички участници в 
инвестиционния процес - Възложител, Проектант, Строителен надзор, Изпълнител, като ще 
се предложи Програма за сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на 
проекта, придружена от План за комуникация между заинтересованите страни в процеса на 
изпълнение на поръчката, с посочване на необходимото съдържание.
Така предложените методи за осъществяване на комуникацията с възложителя и строителния 
надзор, координация и съгласуване на дейностите с тях и с всички заинтересувани страни и 
организации, притежаващи подземни комуникации в засегнатия регион - БТК, ВиК, 
Енергоснабдяване и др. и другите предвидени организационни аспекти, са предпоставка за 
качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.
В съответствие с описаните технологии са представените линеен график 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, норма време /ч.часове/, дни, 
начало и край бр. строителни работници, необходима механизация и продължителност. При 
изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 
технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване 
между отделните видове работи са 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.
Налице е представяне на техническата обезпеченост в линейния график е посочена 
механизацията, която ще се използва при изпълнението на съответната дейност с посочване 
на вида на техниката, 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
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на строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение всяка 
от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 
съгласно изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от 
работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 
съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 
Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно КС, 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.
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 и диаграма на работната 
ръка. 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 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 предложението съдържа задължително 
изискуемите елементи, предложено е 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.
За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти 
със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт 
на унищожено или повредено оборудване). Участникът е предложил следната Организация 
на осигуряването, използването и домуването на строителни машини и автотранспортни 
средства:
- Строителните машини, транспортни средства и оборудването ще бъдат мобилизирани в 
изправно техническо състояние. В случай, че възникне повреда по механизацията и 
оборудването, работещи на обекта, има възможност за мобилизация на екип, който да 
установи причината за повредата и да я отстрани при възможност на обекта в най-кратки 
срокове. Механизацията и автотранспортните средства ще домуват в и непосредствено до 
организираната временна база. Малогабаритните машини и оборудване ще бъдат прибирани 
в организирания във временната база закрит склад.
- Назначаване на персонал, притежаващ необходимата професионална подготовка, 
квалификация и стаж, правоспособност (лиценз) за извършване на специфични дейности - 
управление на строителни, транспортно подемни и транспортни машини.
- Непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията, комуникационното и 
компютърно оборудване за осигуряване качество в строителните работи и гарантиране на 
здравословни и безопасни условия на труд с цел предотвратяване на разливите на горива и 
масла.
- Автотранспорта и Строителната механизация, които ще се използват на обекта, трябва да са 
придружени от редовни талони за преминат Годишен технически преглед. Освен това те ще 
бъде обект на регулярни проверки за техническото състояние през целия период на 
присъствие на площадката. Всички кранове и подемни машини също ще са снабдени с
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валидни талони за преминат Годишен технически преглед, както и пълна проверка от 
Инспекцията за технически надзор за товароподемността.Всички подемни механизми трябва 
да са придобити с валиден сертификат за изпитване и трябва да са обект на 6-месечен 
визуален преглед.
- Действия за реакция при отказ/инцидент със строителни машини и оборудване -За бързо 
отстраняване на възникнали инциденти със строителна механизация, които възпрепятстват 
нормалното продължаване на строителния процес ще бъдат взети следните мерки:
- Временната база ще разполага с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място 
проблемите, които позволяват това;
- План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на 
оборудване с ограничен или отнет достъп: - Ще се създаде такава организация и 
разпределение на механизацията, че основни дейности никога да не прекъсват поради 
ремонт. За целта ще се осигурят резервни екипи за заместване и ремонт на строителната 
механизация.
Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на 
материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга 
на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. 
Участникът е предложил процедура за доставката на материалите, включваща следните 
етапи:

проучване на възможностите на пазара и съответните доставчици за закупуване и 
доставка на необходимите продукти;

извършване на оценка на доставчиците; 
избор на предложение за доставчик;
внасяне на документи на доставчик на продукт за одобрение;
представят се мостри, сертификати и технически спецификации. Разглежда се и 

начина на изпълнение, начина на влагане на материалите в обекта, 
избор (одобряване или отхвърляне);
сключване на договор за закупуване и доставка или повторение на гореописаните 

процеси;
доставяне на продуктите до складовата база или до обекта.
За проверка на закупения продукт и контрол на доставките се предлагат следните 

дейности: - входящ контрол на закупените продукти от определените за целта лица; 
Отговорникът по качеството ще приема качеството на доставяните материали при 
извършване на съответните доставки. Материали, които не подлежат на приемане, се изнасят 
незабавно от обекта и се връщат на доставчика; Материалите и суровините се влагат в 
производството само след приемане на Отговорника по качеството и след оформяне на 
регламентираните документи, удостоверяващи качеството им. Не се заприходяват и не се 
допускат в производството материали и суровини, които: 

нямат извършен входящ контрол; 
не отговарят на изискванията.
Входящият контрол на получената доставка се извършва според: - копие от 

придружителни документи (декларация за съответствие, фактура, опис); външен оглед; 
сертификат за качество; изпитвателен протокол (в случай, че се изисква към декларацията за 
съответствие); друг подходящ документ, съдържащ необходимата за целта информация. 
Входящият контрол на получената доставка се извършва в следната последователност: 

визуален оглед на опаковката и външния вид на материалите и суровините; 
проверка на съпроводителната документация.
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Проект „М 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 Ms 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..

Резултатите от входящия контрол се записват в Дневник за входящ контрол в склада. При 
положителни резултати от входящия контрол, материалите се освобождават за влагане в 
производството.
На следващо място участникът е предложил мерки за вътрешен контрол на работата на 
строителния екип, включващи изготвяне на технологични карти за изпълнение; 
Отговорникът по качеството, ще контролира както качеството на доставяните на обекта 
материали и тяхното складиране в рамките на площадката, така и качеството на 
извършваните строително - монтажни работи; осъществяване на ежедневен оперативен 
контрол върху качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, включително 
извършване на съответните контролни изпитвания, измервания и проби, доказващи 
качеството на извършването и; попълване на Контролен лист за проверка на качеството от 
Отговорникът по качеството в присъствието на Техническия ръководител; при необходимост 
незабавно издаване на указания за поправки и корекции с цел отстраняване на допуснатите 
отклонения в качеството на изпълнение или разпореждания за разрушаване на дефектния 
елемент / изпълнен участък и неговото повторно изпълнение; На ежеседмичните работни 
срещи на Ръководния екип Отговорникът по качеството ще докладва за състоянието на 
качеството на изпълнение на строително - монтажните работи, Ръководният екип ще 
обсъжда всички резултати и констатации от текущия контрол на качеството на изпълнение и 
ще взима решения относно действия при констатирани проблеми.
Разписани са методи и организация на текущия контрол в съответствие с внедрената в 
дружеството система за контрол на качеството - ISO 9001:2008, с посочване обхвата на плана 
за осигуряване на качеството.
Разписаните процедури относно доставка на материалите, контрол при влагането им и 
вътрешен контрол при изпълнението на СМР са предпоставка за качествено изпълнение на 
строителните процеси.
Участникът е разписал мерки в съответствие с внедрената в дружеството система за опазване 
на околната среда - ISO 14001:2004, с цел намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението по отношение на: -Емитиране на замърсители в атмосферния въздух, 
повърхностните води и почвите; Промяна на акустичната среда; генериране на отпадъци; 
нарушаване на местообитания на растителни и животински видове; промени в ландшафта; 
местно население. Предложените мерки са насочени към: - извършване на периодичен 
екологичен преглед; провеждане на комплекс от дейности по опазване на околната среда; 
контрол върху използването на природните ресурси; управление на оценените аспекти на 
околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, растителния и животински свят, 
персонала и обществото - отпадъци (строителни, битови, опаковки, хигиенни материали), 
замърсяване (прах, шум, вибрации, смазочни масла, разливи от зареждане с горива), ресурси 
(строителни материали, горива); усъвършенстване на технологичните управленски процеси, 
свързани с управление на качеството на СМР и осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и опазване на околната среда и т.н. Предложени са допълнителни мерки 
като: - ограничаване дейностите в определените граници на площадките, недопускане на 
утъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените площадки в близост до строителните; 
изхвърляне на всички неизползвани материали и остатъци; недопускане на използването на 
обществени улици, пътища, затревени лехи или пешеходни алеи за изхвърляне или 
складиране на материали и оборудване; осигуряване на осветление на площадката, поставяне 
на предупредителни знаци и табели по пътищата и съоръженията, както по време на 
строителството, така и по време на експлоатацията на площадката; изготвяне и спазване 
плана за действие в спешни ситуации и в случай на замърсяване; предприемане на специални
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подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

мерки, в случай че Надзора сметне за необходимо, за намаляване вредните въздействия от 
праха, шума или други причинители на дискомфорт и вреден труд, като например, през 
сухите периоди, поливане на тежко натоварените пътища най-малко три пъти на ден, а 
останалите пътища в границата на строителната площадка трябва да се поливат поне един 
път на ден; изпълнение на мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците и предоставения основен проект част „ПУСО“ и др..
Разписани на различни аспекти и показатели, които ще бъдат обект на мониторинг преди 
започване и по време на изпълнение на строителството.
В представения подход за изпълнение на поръчката участникът е предвидил мероприятия 
свързани с идентифициране на възможни опасни събития, определяне на елементите на 
риска, оценка и управление на риска, с оглед недопускане настъпването и/или намаляване на 
негативното въздействие при настъпване на дадено събитие, като конкретно са разписани 
процедури при нещастни случаи/инциденти и аварии; Контрол на строителната механизация; 
Безопасна работа при транспорт; Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и 
аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; 
Превантивни мерки срещу пожари; управление на строителните отпадъци; поставяне на 
информационни табели и др.
Предвидените мерки при изпълнението са в съответствие с действащото законодателство в 
съответната област, същите са адекватни и относими към предмета на настоящата поръчка и 
способстват за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 
засегнати лица.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите по 
настоящия показател, налице са предпоставките за оценка на предложението с 24 точки, 
която оценка е формирана както следва:

Предложението за изпълнението на поръчката, 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, поради което е оценено с 12 
/дванадесет/ точки.

По отношение на предложението може да бъде заключено наличието на следните 
характеристики /посочени в т.2 от методиката за оценка/, надграждащи предложението за 
изпълнение на поръчката: - За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за 
реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за 
действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за 
периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както 
и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството 
при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки 
за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира 
качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, 
касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 
изпълнението върху кръга засегнати лица, поради което участникът получава допълнително 
12 /дванадесет/ точки

Не са налице предпоставки по отношение на предложението да може да бъде 
заключено наличието на останалите 3 характеристики /посочени в т.2 от методиката за 
оценка/, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката и съответно 
предложението да получи допълнително по 12 /дванадесет/ точки за наличието на всяко 
едно от тях.
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на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян ", част от процедура № BG16RFOP001-1.001- 
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подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) 64 точки

Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти, направените констатации и извършени 

справки в публични регистри, в това число Търговския регистър при Агенция по 
вписванията - http://www.brra.bg/ и Централния професионален регистър на строителя 
на интернет страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/. 
комисията единодушно

Р Е Ш И :

I. 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 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. ДИЧО 
ПЕТРОВ /ДО РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“/, ГР. 
СМОЛЯН”, както следва:

I място: „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,
с получена обща комплексна оценка КО = 74,10 точки.

II място: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД,
с получена обща комплексна оценка КО = 64 точки.

II. 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: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ II РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ 
НАД УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ /ДО РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ 
ХАЙТОВ“/, ГР. СМОЛЯН”, класирания на първо място участник - „ПРИМА 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 
съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 265 972.24 лева /словом двеста шестдесет и пет

хиляди деветстотин седемдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ без ДДС.
•> Ценови показатели:

о Часова ставка: 4.00 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 100 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 50 % ; 
о Доставно-складови разходи: 10 % ; 
о Печалба: 10 % .
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подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 <?..

♦> Срок за изпълнение на поръчката: 115 /словом сто и петнадесет/ 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.

♦> 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.

Комисията приключи работа 30.06.2017 г., като предаде протоколите от своята работа 
на възложителя на същата дата.

Комисия в състав:

положен подпис
Председател: инж. Мариана Александрова Цекова

Членове:

положен подпис положен подпис
инж. Васка Георгиева Караджова инж. Анастасия Василева Василева

положен подпис полодзсеи подпис
Сузана Замфирова Хаджийска Любомир Петров Равелов

положени подпис и печат
Д ата: 10.07.2017 Утвърдил: ........................ .................
гр. С м олян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ

К м ет  на  о б щ и на  С м олян

Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на 
основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 
от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)/.
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