
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Не 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..

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 
възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава 
XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти е обява, е предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД 
СМОЛЯН“, открито е моя обява № 8 от 25.04.2017г., публикувана заедно с цялата 
документация на сайта на възложителя на интернет адрес:
http://www.smoIyan.bg/bg/menu/content/1968 - 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 9063691 и информация за 
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 
9064261.

Днес, 19.05.2017 г. от 10:00 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-19/19.05.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав:
Комисия в състав:
Председател и член:
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.
Хамди Хилмиев Моллов -  мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян и технически 
координатор по проекта
Станка Василева Делирадева -  ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян.

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.З и 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:

ПРОТОКОЛ

Първо заседание:
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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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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.ЮЗ, ал.2 от ЗОП.

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

3.1. Регистрирани предложения -  2 /две/ оферти, както следва:

№ Наименование 
и данни на участника

Регистрационен 
номер на 

предложението

Дата и час на 
получаване на 
предложението

1. „ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД
гр. Смолян, ул. „Георги Русинов“ № 10 ДЛ009696 11.05.2017 г. 

10:41 ч.

2. „БИЛДЕР“ ЕООД
гр. Смолян, ул. „Проф. Асен Василев“ № 17 ДЛ009696 12.05.2017 г. 

13:35 ч.

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок.
3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост.

4. При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците.
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. След извършване на 
гореописаните действия комисията продължи работата си в закрито заседание.

Второ заседание:

1. На 30.06.2017 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 
изпълнение на Заповед № ОП-19/19.05.2017г. 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 „ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД и „БИЛДЕР“ 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:
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2.1 „ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД

2.1.1. Изискуеми документи:
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. Разяснения:
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. Критерии за подбор и изискванията към личното състояние на участника:
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:

2.1.3.1. 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. I, 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
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строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 
http://register.ksb.bR/), 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; 
доказал се е като утвърден контрагент в сферата на строителни дейности, свързани с 
изграждане или ремонт на площадка за игра или друго съоръжение за обществено 
обслужване, с изпълнени подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, 
отговарящи на изискванията на възложителя - Обект: Семеен хотел „Бащината къща”, 
с.Могилица - Външна топлоизолация и силикатна мазилка, подмяна на дограма; направа 
основен ремонт на покрив, направа на дървена покривна конструкция и полагане на 
керемиди, направа на хидроизолация по покрив; оформяне на вертикална планировка; 
преустройство на паркоместа и детски площадки; отводняване на дъждовни и подпочвени 
води; оформяне на алеи от ивични бордюри; направа на бетонови подпорни стени към 
вертикална планировка 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;

2.1.З.З. 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.

2.1.4. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 82 892.12 лева /словом осемдесет и две хиляди 

осемстотин деветдесет и два лева и дванадесет стотинки/ без ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 3.80 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 80 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 50 % ; 
о Доставно-складови разходи: 10 % ; 
о Печалба: 8 % .

❖  Срок за изпълнение на поръчката: 36 /словом тридесет и шест/ календарни дни, считани 
от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 
/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 
ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна 
книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.

❖  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.

2.1.5. Съответствия на офертата с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
определени от възложителя:

2.1.5.1. Техническо предложение:
Съдържание:
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Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 
Образец № 4, със съдържание, както следва:

❖  Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията 
на участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, 
както следва:
Описание на съществуващото положение и предмет на обществената поръчка. 
Описание на видове строителни дейности, предмет на обществената поръчка.

Съществения предмет на самата поръчка е съществуващата стара детска 
площадка основно да се обнови и да се запази статута и на вече изцяло обновена детска 
площадка с ново „паркоустройство” - с нови настилки, с нови огради и нови детски 
съоръжения, пейки, кошчета и указателни табели. Всички стари съществуващи и 
съответно демонтирани съоръжения и други подобни след съгласуването със самия 
възложител ще се извозят до определените за целта депа предварително одобрени и 
определени. Към самата детска площадка е предвидено ново линейно отводняване чрез 
монтиране на готови отводнителни улеи,модули от „ полимер бетон ” - същите ще бъдат 
монтирани по цялата дължина в южната част на самата площадка. А в самия край на улея 
е предвидено да се монтира събирателна шахта с дъждоприемна решетка съгласно 
одобрения технически проект.

- На самата детска площадка е предвидено да се монтират 1 брой IP камера 4Мрх, 
вариофокален обектив 2,8 - 12 мм с инфраред осветление до 30 м.Самите камери ще се 
монтират на стълбовете за улично осветление на височина не по малко от 4 м 
разположени съгласно одобрения технически проект.

- Строителните дейности ще се изпълняват въз основа на сключен договор между 
изпълнител и възложител. За начало на строителството се зачита датата на предаване 
на обекта за работа констатирано с двустранен протокол, съставен и подписан от 
представителите на двете страни, а краят на строителството се счита след 
подписването на двустранен приемно предавателен протокол след оглед на извършените 
строителни дейности. Строежът ще се изпълнява от работници които притежават 
необходимата квалификация и правоспособност за извършване на всички видове 
строително монтажни дейности на обекта. Строежът ще се ръководи от правоспособни 
специалисти съответно от строителен техник, строителен инженер, координатор по 
ЗБУТ и отговорник контрол и качество.

Характерът на поръчката предполага изпълнението на строително 
монтажните работи да се изпълнява по традиционни способи. Ще се създаде 
организация за изпълнение на едносменен режим и седемдневна работна седмица при 
сумарно изчисляване на работното време за периода на строителството ( чл.142 от 
КТ) приетата организация за работа позволява едновременно или (последователното 
със застъпване) и завършване на няколко основни технологични потока, които се 
съвместяват така, че да осигурят технологична последователност на изпълнение и да 
не си пречат, с цел постигане на оптимален срок за изпълнение на поръчката в размер 
на заложените 40 календарни дни.

* По време на строителството обекта ще се охранява.
Пропускателния рео/сим и достъп до строителната площадка ще се съгласува с 

инвеститора.
На строителната площадка и в зоните на които се изпълняват 

строителните дейности ще се допускат само лица ангажирани с предмета на 
изпълнение на поръчката и притежаващи необходимата квалификация и
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правоспособност за извършваната от тях строителна дейност
За снабдяване с материали и транспорт на механизация ще се използват 

съществуващи улични подходи.
Материално техническото снабдяване на обекта ще се извършва от складовете на 

строителната фирма или от доставчиците според графика за изпълнение на поръчката 
На обекта ще се поддържат минимални количества, предвид стеснената 

площадка.
За складиране на материали и временно съхранения на строителните 

отпадъци ще се използват подходящи полщи в близост, одобрени и съгласувани с 
възложителя.

Предвид особеностите на обекта е необходимо извършването на строително 
монтажните дейности, осигуряващи безопасни условия на труд на територията на 
обекта и около него и затова е необходимо да се вземат и постоянно наблюдават 
мерки за намаляване на затрудненията по време на строителния процес както и на 
преминаващите и живущите около строителната площадка.

„Инвестстрой” ЕООД гр. Смолян ще е отворен за диалог с живущите в 
стремежа си да намали и сведе до минимум евентуални затруднения възникнали в 
резултат на изпълнение на заложените строителни дейности.

Целта на заложените строителни дейности е, че след основния ремонт и 
обновяване на детската площадка същата да изглежда хармонично и да е с 
естетично оформяния и визия по одобрения технически проект предоставен от 
възложителя.

Мерки, чрез които ще се гарантира безопасността и ще се сведе до 
минимум неудобството на пребиваващите на и в близост до обекта: - преди започване 
на строително монтажните работи на обекта ще се вземат всички необходими мерки 
за опазване на околната среда вътре и вън от територията на строителната 
площадка. Няма да се допуснат щети и отрицателни въздействия върху гражданите и 
тяхното имущество или околната среда в следствие на замърсяване, шум и други 
вредни последици по време на строителните дейности.

Основни изисквания по време на строителството 
Предвидените за изпълнения строително монтажни работи ще се извършват 

съгласно изискванията на чл.169 ал.1 от ЗУТ и предоставения технически проект. 
Документирането на всички строително монтажни работи ще се осъществяват съгласно 
Наредба № 3 /  31.07.2003 за съставяне актове и протоколи, според технологичните 
изпълнения по време на самото строителство и съставяне на протоколи за изпълнение и 
приемане. Видовете строително монтажни дейности като вид се отразяват 
последователно с протоколи по дата на приемане: самият вид като дейност, количества и 
единични оферирани цени.

За целия строителен процес при изграждането на детската площадка ще се 
доставят и влагат само строителни продукти в съответствие на съществените 
изисквания като протоколи, сертификати и други към всеки отделен продукт необходим за 
изпълнение на видовете заложени строително монтажните работи съответно 
отговарящи на Наредба №РД- 02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда на влагания на 
всички строително монтажни работи в строежите на България.
Основни изисквания при изпълнение на строително монтажните работи:
Всички видове строително монтажни работи, одобрени в техническия проект да се 
изпълняват съгласно нормативните актове и съответните документи в строителството,
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съгласно Наредба 01 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на всички площадки за игра.
Даването на строителната линия е задължително участието на самите проектанти на 
обекта или други определени със съответна заповед на възложителя.
Всяка промяна или намерение за промяна трябва да се съгласува с проектантите по 
съответния ред.
Стриктно спазването на правилата за извършване и приемане на всички строително 
монтажни работи в съответните различните раздели.
Земните изкопни дейности да се укрепват, при тези дейности да се провери тяхното 
започване за наличието на подземни или други комуникации. Изкопната земна маса да се 
подбира в случай на по-голяма същата да се извозва и съхранява на определено за целта 
депо определено от самия възложител. По този начин ще се намали риска на 
преминаващите хора и автомобили обслужващи сградите в близост до строителната 
площадка.
Пътните дейности при тяхното извършване да се обозначат със съответните 
сигнализации както осветителни предупредителни или указателни сигнализации и табели. 
Работните места да се заграждат със сигнални ленти или други ограждания.
Монтажните дейности да се изпълняват според зададените по техническия проект 
изделия, при приетата предварително основа от лицата определени от самия възложител. 
След съставен протокол за приемане на дадената дейност ще се премине към по следващи 
монтажни дейности а след тяхното технологично изпълнение ще се приеме и състави 
съответния протокол за изпълнение. В случай, че монтажните дейности изискват 
изпробване, тези и други помощни, прилежащи една към друга ще се направят технологични 
изпитания, проби и други в зависимост от тяхното предназначение и пробен изпитателен 
режим съгласно наредбата.
Бетоновите дейности ще се полагат според тяхното предназначение по одобрения 
технически проект, готовите разтвори ще се доставят от бетонови стопанства 
съпровождани със съответните експедиционни бележки, отразяващи класа и марката на 
разтвора както и самия час на приготвяне. А след приемане на самата строителна 
площадка ще се описват в бетоновия дневник и след получения сертификат за якост ще се 
попълнят надлежно според наредбата за бетонови дейности. Преди полагането на 
бетоновия разтвор отново ще се почисти, огледа, ще се измие и след приемане от самите 
отговорници и съставяне на протокол за приемане ще се пристъпи към полагане на 
бетоновите разтвори.
Асфалтовите дейности ще се приемат след оформянето на основата върху която ще се 
положи асфалта, а от своя страна същата трябва да бъде плътно уплътнена. Крайните 
габарити да бъдат оформени и почистени основно преди да се заклине със съответната 
каменна (трошено каменна фракция) или друга настилка със съответната плътна дебелина 
от 15 см. И  след приемане от самите отговорници ще се пристъпи към съставяне на 
протокол за приемане. След това ще се преминава към полагане на битумната запечатка и 
в последствие ще се премине към полагането на асфалтобетонова неплътна смес за долен 
пласт и след технологичното обработване ще се положи следващия асфалтобетон - 
плътна смес за горен пласт. Всичките дейности се описват в съответния дневник, 
съпроводен със съответните сертификати и др. протоколи.
Спазване на проектните изисквания в случай на технологично възникнали такива, 
стандартни изисквания за предоставяне на фирмите доставчици съответните 
придружаващи сертификати, протоколи и др.
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Всички доставки на строителни материали ще се доставят от съответните доставчици 
директно от централните им складове, бази или от фирмените складове според 
предварително съставения график за изпълнение на заложените строителни дейности. 
Всички материали ще са придружени със съответния сертификат или други документи. 
Всички пристигнали материали ще се приемат от самия отговорник на обекта. При 
тяхното разтоварване ще се съобразяват да не пречат или по някакъв друг начин да 
представляват опасност както на работещите така и на преминаващите около 
строителната площадка.
Съхраняването на вече пристигналите материали от директния доставчик които ще 
бъдат вложени на строителния обект временно ще се съхранят в складовете на 
„Инвестстрой” ЕООД и при нужда ще бъдат доставени на строителната площадка за 
монтаж според тяхното технологично предназначение. По този начин ще се осигури по- 
голямо пространство за обслужване на строителната площадка и свободно преминаване 
на живущите около строителния обект. В случай, че се налага даден вид изделие да се 
съхрани на строителната площадка същото ще бъде окомплектовано обезопасено.
- Всички монтирани, инсталирани уреди ще бъдат обезопасени, окомплектовани обозначени 
и съхранени според тяхното технологично по нататъшно предназначение и експлоатация 
за по следващ етап.
Всички основни фондиране ще се изпълнява съответно по предоставеният одобрен 
технически проект, тези дейности ще се изпълняват и приемат от съответният 
отговорник на обекта, след тяхното основно приключване ще се съставят съответните 
протоколи от страните възложител и изпълнител и след тяхното приемане ще се 
преминава на по следващ етап.

Засипващите дейности ще се изпълняват след изтичане на технологичното 
времетраене на съответната дейност, а в случай когато това не е необходимо 
обратните засипвания ще се изпълняват след одобрението и приемането на частта 
която трябва да се засипе.

- Всички изпитания било то хидравлични наблюдателни, напорни и други ще се изпълняват 
съгласно съответните изисквания и норми съпроводени със съответните протоколи за 
изпитания. В зависимост от техния характер всяко изпитание ще се изпълнява от 
компетентен орган в присъствието на отговорниците на страните изпълнител - 
възложител.
Всички доставени , вложени, монтирани и други материали, техника, съоръжения, 
изделия и други ще се съпровождат със съответния сертификат или друг документ 
отразяващ неговият вид, изделие, производство, мярка отговаряща на изисканата 
допустимост за ползване и експлоатация
Преди започване на строителния процес ще се извърши обстойно уточняване на всички 
местоположения на вече съществуващите подземни съоръжения, в тая си част и 
надземни които по един или друг начин все още се намират в близост до обекта или 
неговият обхват. Всички тия уточнения ще се реализират в съответствие с 
представители на всички институции като: (ЛКС, НЕК, БТК, В и К и други). А в случай 
на съществуваща комуникация която преминава през съответната площадка и не 
застрашава според нейния експлоатационен характер по нататъшното изпълнение на 
целия строителен процес а и след неговото завършване, последващия експлоатационен 
характер тази комуникация съответно одобрена и съгласувана от възложител ще се 
запази и съхрани.
В случай когато дадена комуникация или друго съоръжение пречи или застрашава по
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нататъшния строителен и експлоатационен характер на площадката „ Инвестстрой ” 
ЕООД ще измести съответната съществуваща комуникация, като предварително 
информира дружеството - собственик за създалата се ситуация и след тяхното 
одобрение и одобрението от самия възложител ще се пристъпи към неговото 
изместване

- Всички изкопни и земни дейности стриктно ще се изпълняват съобразявайки се с 
правилата за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи съпроводени със 
съответните приемно предавателни протоколи, Раздел I  - за земни дейности и 
съоръжения.

Всички материали които ще се влагат в самия строителен процес ще бъдат 
съпроводени надлежно със съответните сертификати отговарящи на вида, типа и 
качеството на съответните стандартизационни документи според изискванията по 
одобрения технически проект

- Никога в никакъв случай няма да се допуска влагането на никакъв, материал, продукт, 
изделия и други без съответния сертификат за качеството и неизвестна технология за 
приложение в този процес.

Технически изисквания
За складирането на материалите и временно съхранение на строителни отпадъци ще се 
използват подходящи площи в близост и предварително одобрени и съгласувани с 
възложителя.

Временен здравен пункт няма да се изгражда. На обекта ще е необходимо само 
аптечка от първа помощ.

Мястото на разполагане, броят на временните помещения, взаимното им 
разположения и прилежащите им допълнителни структури към тях ще се определят 
съвместно от представителите на възложителя и строителя на обекта.

- За ограничаване на шумовото въздействие по възможност няма да се използват машини 
с повредени или неизправни шумозаглушителни системи, строителна механизация с 
тегло и мощност, значително по-големи от технологично необходимите. При липса на 
поле за ефективна работа двигателите на МС няма да се оставят да работят 
продължително на празен ход и ще се гасят.
Използването на инструменти за пробиване и разрушаване, създаващи значителни 
шумови и вибрационни нива, /да се използват съгласувано с Възложителя и няма да се 
използват в часовете на деня, предвидени за почивка и отдих.

Временното водоснабдяване на обекта и на работниците няма да е за сметка на 
влошаването на услугите за, персонала и/или гражданите. Ако съществува риск от 
конкуренция за ограничени водни ресурси, то в такъв случай ще бъде гарантирано, че 
местното водоснабдяване и интересите на местното население няма да бъде 
ограничено и засегнато. При такава необходимост, на работниците ще се осигури 
алтернативен източник, ако е необходимо (например вода от цистерни).

Проводника за временното електрозахранване от разпределителното ел. табло до 
мястото на строителния обект ще бъде оразмерен с необходимото сечение и при 
разстояние над 6 метра между опорите ще бъде монтиран към стоманен носещ 
проводник. Височината на монтиране на проводника ще бъде съобразена с изискванията 
за габаритна височина на преминаващи транспортни средства.

За да се запази хигиената в и около строителната площадка, за работниците ще 
бъдат предоставени тоалетни, съгласувано с Възложителя или доставени и монтирани 
достатъчно на брой химически тоалетни, съобразени с броя на работниците на обекта.
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Химичните тоалетни редовно ще се поддържат, обслужват и хигиенизират по договор 
с лицензирана фирма.

Съвместно Възложителя и отговорните служби към Общината, ще се организира 
поставянето на контейнери за битови отпадъци. Вида, големината и количеството им 
ще бъдат съобразени с броя на работниците и периодичността на сметоизвозването в 
района на строителната площадка. В контейнерите ще се изхвърлят битови и 
хранителни отпадъци.

Капаците на контейнерите ще се държат постоянно затворени, с което ще се 
предотвратява разнасянето им от животни по околните площи.

С цел опазване на недвижимата собственост на Възложителя и гражданите, ще създадем 
следната организация: - „ Инвестстрой “ ЕООД ще отговаря за опазването и охраната на 
собствеността, частна или държавна, която се намира на/или е в близост до работната 
площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по строителния обект. Ще се 
предприемат всички необходими превантивни мерки, с цел предотвратяване избухването на 
пожар на работната площадка или в съседни сгради и площи.
Ще се осигури достатъчно противопожарно оборудване, съгласно изискванията на 
нормативните документи за потушаване на евентуален пожар.
Няма да се позволи унищожаване на горими отпадъци чрез изгарянето им на място. 
Отпадъците ще се събират разделно, по видове. Те ще се съхраняват в чували или в 
подходящи съдове, за ограничаване на възможността за разпиляването им от хора или 
животни. При първа транспортна възможност, при приключване на работният ден ще се 
извозват от територията на строителната площадка.
При възникване на силен вятър прахосъдържащите строителни отпадъци ще бъдат 
покриване със специални мрежи и оросявани с вода, за да се навлажнят.
При необходимост ще се създадат съгласувано с Възложителя и обиколни пешеходни 
пътеки около зоната на строителната площадка, оформени по подходящ начин.
При възникване на конфликтни ситуации в самото им начало ще се търсят решения 
съвместно със засегнатите структури и институции за намиране на приемливо решение за 
двете страни.
Счита се, че с така посочените действия ще се осигури безпрепятственото движение на 
персонала, живущи и/или други граждани, ще се съдейства за опазването на имуществото 
им и до минимум ще се намали риска от създаване на затруднения и възникване на 
конфликтни ситуации при извършването на СМР.
Описание на технологичната последователност и взаимна обвързаност, видове 
строително монтажни дейности 
Демонтажни дейности
Демонтаж на детски съоръжения
Демонтаж на стара метална ограда
Разваляне на настилка от бетонови плочи
Разваляне на настилка от каучукови плочи
Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи
След изпълнение на всички демонтажни дейности според тяхното предназначение и 
обслужващи цели ще се изпълняват според технологичния график тяхното премахване и 
преминаване към по нататъшни строителни дейности.

- Етапи за изпълнение на поръчката
Изкоп с ширина до 1,20 м и дълбоко до 2 м - ръчно
Натоварване ръчно и извозване на земна маса
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Разриване на земни почви с булдозер
Направа и поставяне на табели
Доставка и полагане на PVC тръби фПО
Направа на пясъчна възглавница около тръби
Доставка на речен пясък за засипване около тръби
Също под улей с решетки
Полагане на бетон В15
Бетониране тръби за колони
Направа борд за ограда
Пробиване отвори ф 150
Направа изкоп със зариване
Трасиране кабелна линия
Подготовка и подложка за полагане на две тръби ф110 
Доставка и полагане в изкоп PVC тръби ф 110 
Доставка и монтаж на стоманени тръби ф110 
Доставка на метален шкаф 
Доставка и полагане сигнална лента 
Изграждане на типови шахти 90x60 
Доставка и изтегляне кабел в тръба FTP ат. 6 
Доставка и монтаж на улеи от готови елементи 
Доставка и монтаж на челна плоча към улей 
Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта към улей 
Изтегляне на кабелна мрежа в тръба HDPE ф32 
Направа на суха разделка кабел 
Прозвъняване и присъединяване
Зариване и трамбоване на кабелно трасе под асфалт
Хидравлично изпитание
Полагане армирана бетонова настилка
Възстановяване на тротоар
Възстановяване на асфалт
Изкопаване на дупки със засаждане фиданки от явор 

Монтаж на ограда
Полагане саморазливна каучукова настилка 
Монтаж детски съоръжения 
Пейки и кошче за отпадъци 
Монтаж на NVR 4 канала 
Доставка и монтаж на UPS 650 VA 
Доставка и монтаж на външна IP камера 4 Мрх 
Настройка и пуск на система за видеонаблюдение 
Приемно предавателни изпитания 
Изготвяне на екзекутивна документация 

Цели на изпълнителя относно поръчката
Главната цел е успешно реализиране на предвидените строителни дейности за изпълнение 
на строителни и монтажни работи в изграждането и възстановяването на детска 
площадка над автогара гр.Смолян.За изпълнение на поръчката, като екип по смисъла на 
чл.163 от ЗУТ ще се спази следното:
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Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа, както и с 
правилата за изпълнение на строително монтажни работи и мерки за опазване живота и 
здравето на хората на строителната площадка;

Изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове, 
одобрените от Възложителя проекти и технически спецификации;

Изпълнение на строително монтажните работи с материали, изделия, продукти и 
други в съответствие със съществените изисквания на строежите, както и за спазване на 
технологичните изисквания при влагането им;

Своевременно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Изработване на екзекутивна документация и съхраняването и, както и на другата 

техническа документация до предаването на обекта;
Мерки за безопасност при пожар, безопасна експлоатация при бедствия и аварии 

Организация на работата, която ще се създаде на обекта, обхваща:
Временно строителство, Материално снабдяване, Същинско строителство 
Временно строителство
- Информационна табела - поставя се на място,където да се вижда, като табелата 
трябва да е със съдържание, определено в чл.13 от НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи.
- Временно строителство- ще се ползват при необходимост преместваеми фургони и/или 
съществуващи помещения, за персонала и за складиране на строителни материали. 
Изграждането на този обект ще бъде съгласувано с изискванията на Възложителя за 
позиционирането му. Целта на този временен обект е съхраняването на строителни 
материали, в подходяща близост до мястото на влагането им и предпазване на 
материалите от неподходящи метеорологични явления. Временното строителство на 
такава площадка предвижда и обезопасяването на временния преместваем обект с 
охранителна ограда и сигнализирането му. Всички необходими ресурси и материали 
необходими за изграждането на временна площадка ще бъдат предварително съгласувани с 
Възложителя отчитайки характерната специфика на обекта, в който ще бъдат 
разположени.
- Временно водоснабдяване - временно водоползване, необходимо за нормалното протичане 
на строителния процес ще се уточни след указание от страна на Възложителя. Всички 
материали и консумативи необходими за целта ще бъдат монтирани и демонтирани според 
изискванията на Възложителя.
- Временно електроснабдяване- след съгласуване с Възложителя ще се определят и 
ползват ел. табла, които ще захранят с временни връзки, всички работни точки на обекта 
Всички временни връзки и открито монтирани такива ще бъдат обезопасени и отговарящи 
на изискванията на ЗБУТ. Поради характерната специфика на строително-монтажните 
работи в различни точки на обекта, се предвижда ежедневно монтиране и последващо 
прибиране и обезопасяване на временните връзки. За машините и механизираните си 
инструменти строителният персонал ще използва в случай на нужда и собствен, 
автономен източник- преносим генератор.
Помещение- канцелария- ще се определи място за фургон за канцелария, или помещение в 
сградата на обекта за ръководния персонал на Изпълнителя. Разполагането с подобно 
помещение/фургон ще даде възможност за по- добра комуникация между Възложител и 
Изпълнител и по-добра връзка между отделните ръководни кадри на Изпълнителя.
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Вход за доставка на материали и достъп за механизация- ще се определи характерно 
място за вход в обекта на транспортни средства снабдяващи необходимите строителни 
материали. Всеки транспорт за доставка на материали ще бъде придружен с 
необходимите съпровождащи документи и проверяван по усмотрение от Възложителя 
и/или негови представители.

Уточняване на трасета на подземни комуникации- Уточняване на съществуващи 
подземни трасета и функционалното им предназначение за инженерни съоръжения 
съвместно с представител/и на Възложителя.

Съгласуване на дейностите в линейния график с Възложителя и контролните
органи

Съгласно графика за изпълнение ще се извършат доставките на необходимите 
материали за обекта
Доставка на материали и оборудване със строителни машини и механизация- съгласно 
внедрената и действаща система за контрол на качеството ISO 9001:2008 се работи с 
утвърдени доставчици, с които има рамкови договори за доставката на материали. 
Контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката 
включват:
Контрол на условията, при които започва изпълнението на СМР;
- Проверка (входящ контрол) на продуктите, предвидени за влагане в обекта;
- Контрол по време на изпълнението на отделните видове СМР за въвеждане на 
енергоспестяващи мерки на обекта.
Не се допуска влагане в производството на материали:
- Които са без съпроводителни документи;
- На които не е извършен входящ контрол;
- На които, след извършен входящ контрол, е установено несъответствие влияещо на 
качеството на крайния продукт;
- Които са с изтекъл срок на годност;
Съхранение и предпазване на продуктите:
- Приемането на продуктите става само след проверка за придружаващо удостоверение за 
качество, съдържащо достатъчно информация за показателите по качество
- В зависимост от изискванията за съхранение на продукта се избира съответната 
складова площадка (открита или закрита), която да отговаря на тези изисквания
- При подреждането трябва да се отчита спецификата на продукта, обема му и 
динамиката на използването му.
- Техническият ръководител, който получава метални материали от склада, следи за 
наличието на маркировка при получаването и отговаря за пренасянето на маркировката ( 
може да се определи и лице от бригадата) на обекта
- Не се разрешава да се съхраняват в близост един до друг продукти, които си 
взаимодействат и влошават качеството си
- Не се допуска смесването на различи продукти
- Не се допуска едновременното транспортиране на продукти, при които може да стане 
смесване м/у тях и да се нарушат качествените им показатели
- При осъществяване на дейността се спазват указанията по охрана на труда и техника на 
безопасност
- Специализирани строителни машини- строително- ремонтните дейности изискващи 
употребата на специализирани строителни машини се покриват от разполагаемата във 
фирмата специализирана строителна техника и обучения да борави с такава техника
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персонал, преминал курс по обучение по ЗБУТ. Разполагаемата техника необходима за 
реализацията на обекта е представена в таблица в приложената документация.
- Строителна механизация- В зависимост от включените в проектосметната 
документация видове работи се предвижда използването на строителна механизация и 
специализирани строителни машини за характерни видове дейности. Разполагаемата от 
фирмата механизация е изброена в приложената в документацията таблица. 
Използването на тази механизация ще стане след съгласуване с Възложителя и определяне 
на контролно- пропускателния режим за нея.
- Енергийно снабдяване:
- Точки за временно енергийно снабдяване- Съгласувано с Възложителя ще се определят 
точки за енергийно снабдяване на строително- монтажни работи изискващи 
електроенергия. Захранването на обекта с ел. енергия ще стане от временно електрическо 
табло и от него ще излизат линии за осветление и захранване на строителните машини. 
Временните линии за пренос на електроенергия до всяко работно място ще бъдат 
обезопасени и отговарящи на стандартите за безопасност по ЗБУТ.
- Временни линии /кабелни удължители/- всички използвани в строителния процес 
временни линии, ще бъдат ежедневно разполагани до съответните работни точки и при 
приключване на работа демонтирани и оставени във временен склад. Всички такива при 
работа ще бъдат обезопасявани и ще отговарят на стандартите по ЗБУТ.
- Собствен енергоизточник- в случай на нужда за електроснабдяването на собствени 
машини и специализирана техника е предвидено използването на собствен, автономен 
източник- електро-агрегат.
- Енергийно снабдяване на строителни машини и механизация- специализираните 
строителни машини и механизация ще бъдат снабдявани с гориво от собствен пункт ГСМ. 
Логистиката по снабдяване с горивни материали ще бъде съгласувана с Възложителя.
- Специфични изисквания за строителство - Всички строително- монтажни работи, 
заложени за изпълнение в тази обществена поръчка, ще бъдат изпълнявани от 
квалифицирани строителни специалисти, по предварително одобрен линеен график. 
Сформирани са екипи от квалифициран ръководен технически персонал, които ще 
отговарят и следят за изпълнението на видовете СМР.
- Подготовка и разчистване на строителната площадка- поради характерния вид на 
изпълняваните работи- ремонтни строителни работи и конкретната специфика на 
обекта, съвместно с Възложителя ще се определи времето и срока за освобождаване на 
работните площадки от вещи и материали осигуряващи нормалното изпълнение на СМР. 
Предвижда се поетапно освобождаване и разчистване на конкретни помещения от обекта, 
което да гарантира изпълнението на нормалните функции на действащия обект и 
същевременно осигуряване на фронт за изпълнение на строително- монтажните работи.
- Демонтажни работи - строително-свързани с демонтирането, извеждането от 
експлоатация, разглобяването, премахването от мястото на експлоатация на машини 
оборудване, съоръжения или части от тях, преместването им или използването им за други 
цели. Всички дейности изискващи демонтажни работи, водещи до спирането на 
функциониране на агрегати, възли, съоръжения или инсталации, ще бъдат предварително 
съгласувани с Възложителя, като се плануват предварително, и се предостави обективен 
график за възстановяване на нормалното функциониране на изведения от работа възел, 
агрегат, съоръжение или инсталация.
- Кършене, разбиване, разваляне, подготовка на повърхности - съвкупност от дейности и 
мероприятия свързани с отстраняването на предвидени в проектно-техническата
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документация елементи и части от архитектурното разпределение и оформление с цел 
замяната им с нови, реновирането им или промяна функционалното им предназначение. 
Всички дейности са съобразени с изискванията на проектно- техническата спецификация и 
ще бъдат извършвани съобразно Методология за изпълнение на строителния обект. Всички 
отпадни и излишни материали ще бъдат третирани съобразно приложения в 
документацията План за безопасност и здраве.
- Извършване на строително- монтажни работи по изграждане на нови архитектурно- 
строителни елементи като канали, шахти, зидарии, и други като преградни стени и 
други сглобяеми елементи/- строително- монтажни дейности за изграждането на нови 
архитектурно- строителни елементи, специфицирани в проектно- техническата 
спецификация и съобразени с техническото задание и спецификацията на материалите. 
Всички операции свързани с изпълнението на този вид работи е съобразен с Методология за 
изпълнение на строителния обект.
- Извършване на довършителни строително- монтажни работи подови замазки, 
настилки бетонови, каучукови и други/- съвкупност от строителни дейности съгласно 
техническото задание и проектно- техническите спецификации с цел подмяната на 
компрометирани стари и изграждане на новопроектирани архитектурни и функционални 
елементи. С цел оптимизиране на необходимите работи и количества по реновиране на 
стари елементи, които обективно не биха могли да бъдат отчетени в проектно- сметната 
документация, се предвижда съгласуване с Възложителя и/или негов представител. Всички 
новопроектирани довършителни работи ще отговарят на условията на техническото 
задание и проектно- техническата документация.
- Бояджийски работи- съвкупност от операции за нанасяне на финално покритие по 
огради и други съоръжения, от определените в техническото задание и проектно- 
техническата документация видове покрития /бои/.
- Отстраняване на забележки -  предвижда се изпълнение на текущ контрол по 
изпълнението на различните видове строително- монтажни работи, съгласувано с 
Възложителя и/или негов представител. Това ще позволи своевременната реакция при 
откриване и отстраняване на забележки и неточности по извършените видове СМР.
- Предаване на готови етапи от строителния обект на Възложителя след отстранени 
забележки.

Определяне на ръководния експертен персонал- задължения и отговорности:
- Ръководния екип за реализация на обекта ще се състои от:
1. Ръководител на обекта- организира подготовка за започване на строителните работи в 
съответствие с графиците и плана за обекта, утвърждава месечния план на отделните 
работници, разяснява чертежите, отговаря за цялостното изграждане на обекта и 
осъществява оперативното, техническо и административното ръководство в 
съответствие с проектно- технически решения, контролира разработването и 
изпълнението на работните графици и плановете за качество, осъществява връзките с 
представители на възложителя, проектантите и строителния надзор, съдейства за 
своевременно решаване на евентуално възникнали нерешени въпроси в проектите, проблеми 
при изпълнението и др., следи за своевременно изготвяне и окомплектоване на 
техническата документация в съответствие с изискванията на Възложителя и 
нормативните документи. Ръководителя на договора ще координира цялостния 
строителен процес и ще отговаря за изготвяне на изискуемите доклади за напредък в 
съответствие с изискванията.
2. Технически ръководител на обекта по съответната част на проекта-
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ще организира, ръководи и контролира непосредствено изпълнението на СМР по 
съответната част по вид, обем, срок на изпълнение и качество, определя задачите на 
бригадите, звената и механизацията и следи за изпълнението им. Отговаря за навременно 
снабдяването с материали, обезпечава спазване изискванията на технологията и 
нормативните документи при изпълнение на СМР, съгласуване на работите по отделните 
части и работата на строителната механизация. Техническият ръководител следи за 
изпълнението на етапите и спазване на технологичните последователности и 
методология, обезпечава допускането на строителната площадка само на лица свързани с 
осъществяване на строителството, обезпечава безопасното изпълнение на СМР. участва 
пряко при разработване на инструкциите за безопасност и здраве и контролира 
прилагането им. забранява работа със строителни съоръжения и инструменти, които не 
отговарят на изискванията за безопасна работа, уведомява непосредствено преките 
началници за злополуки и аварии, осигурява правилното подреждане и съхранение на 
строителната площадка на материалите и оборудването, прекратява работата и 
извежда всички лица от строителната площадка или работното място, когато има 
сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота или когато има условия при 
което се изисква спиране на работа, следи за реда и чистотата на работните места и 
строителната площадка, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ, 
изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта, участва при 
въвеждане на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.
3.Отговорник за контрола на качеството - Ръководи, организира, осъществява 
предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление 
на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, 
преглед на запитвания; непосредствено ще отговаря за качеството на строителните 
работи и изпълнението на проекта. Ще контролира влагането, само на материали в 
съответствие с нормативните изисквания, проектните технически качества и 
съответните сертификати.
2. Координатор по безопасност и здраве в строителството- координира 
осъществяването на общите принципи за превантивност съгласно Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и другите нормативни актове. Разработва инструкциите за 
безопасност и здраве и контролира прилагането им. провежда предвидените по закон 
инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната 
документация, уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии, 
отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа, противопожарна 
охрана и опазване на околната среда, когато има сериозна или непосредствена опасност за 
здравето или живота или когато има условия при което се изисква спиране на работа, 
изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ.
Методология за изпълнение на строителния обект 
- Първи етап:
1. Временно строителство, разчистване и подготовка
Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се 
включват следните видове работи:

* направа на временна ограда.
* направа на временното строителство.
* открити складови площадки.

Разчистване на строителната площадка от съществуващи растителност, огради и други 
препятствия.
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Изпълнява се временна ограда и се монтират необходимите указателни табели. 
Временното ел.захранване за строителните нужди ще се изпълни съгласно предписание на 
Електроразпределение. Местоположението на главното временно строително ел. се 
изпълнява съгласно схематично на чертежите. Строителното главно временно ел. табло и 
захранващият кабел да бъдат изпълнени и обезопасени, съгласно действащите разпоредби 
за такъв род дейности.
Битови помещения за работниците и техническият персонал ще се помещават в подходящи 
временни съоръжения.
Складовите площи ще се разположат както е показано на разработените чертежи.
Ще се изгради предвидената площадка за измиване на гумите на всички МПС излизащи от 
строителния обект.
Демонтажни работи и къртене: - Разваляне съоръжения и други и подготовка на 
повърхности при нужда. Демонтиране на настилки и други елементи и извозване на 
отпадъците.
Демонтаж и монтаж съоръженияМ - Демонтаж на съществуваща съоръжения и монтаж 
на нови.
Изграждане на нови архитектурно- строителни елементи: - Изпълнение на нови настилки 
Монтажни работи на инженерни инсталации: - Изпълнение на инсталации по всички части 
на одобрения проект от Възложителя 
Довършителни дейности; - Озеленяване и други
Настилачни и облицовъчни работи- Бетонови настшки, каучукови настилки и други при 
необходимост
Монтаж на оборудване - Детски съоръжения, осветление, видеонаблюдение и др. 
Бояджийски работи: - Огради и други при необходимост
Изпитание и изпробване на съоръжения - Относно всички дейности заложени по одобрения 
технически проект за достигане на допустими норми и стандарти за допустимост. 
Отстраняване на забележки:
- Втори етап:
Предаване на етапи завършено строителство на Възложителя, включва:
* Отстраняване на допуснати дефекти, изпитване на инсталации, почистване на 
строителната площадка от строителни материали и отпадъци.
* Възстановяване на околната среда и пространство във вида преди започване на 
строителството и създаване условия за нормална експлоатация на обекта.
* В този етап се предвижда предаването само на напълно завършените подобекти 
след отстранени забележки и неточности в изпълнението. Този етап се предвижда с цел 
улесняване на присъщите функции, които изпълнява обекта.
* Предвид спецификата на всяка една строителна дейност и нейния обем. посочените 
по- горе подетапи на същинското строителство са отразени като последователност и 
видове по съответните части в линейния план график, като там са посочени с 
конкретните и взаимовръзки и времетраене.

Технология на строително-монтажните работи
1. Технология на СМР по Архитектурно- строителна част
Демонтажни работи; Основен принцип, който ще се спазва при изпълнението на 
демонтажните работи, е същите да се изпълняват при спазване на всички условия относно 
безопасността на изпълнение, като се използват изправни ръчни инструменти и машини.
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При изпълнението на демонтажните работи ще се съблюдава изключително за 
запазването на демонтираните съоръжения, при изискване от страна на Възложителя. 
Всички демонтирани материали, които няма да се запазват ще бъдат натоварени на 
самосвали и извозени до предварително определено и одобрено сметище. Всички 
демонтирани материали, които ще се запазват за последващо бъдещо използване, ще се 
сортират и складират в предварително уточнен от Възложителя склад. За товаро - 
разтоварни работи, изнасяне на демонтирани строителни материали от строителната 
площадка, ще се ползват общи работници. Координацията и контрола при изпълнението на 
демонтажните работи ще се изпълнява от техническия ръководител на обекта. При 
изпълнение на демонтажните работи ще се съблюдават всички мерки за безопасни и 
здравословни условия на труд под прякото ръководство на фирмения експерт по безопасни 
и здравословни условия на труд. Опасните зони около местата за извършване на 
демонтажните работи ще се обозначат в съответствие с инструкциите за безопасни 
условия на труд. Строителните отпадъци ще се събират в специално оградена площадка в 
контейнери или купчини за различните видове отпадъци. Събирането, съхранението, 
товаренето и транспортирането ще се извършва под ръководството на техническият 
ръководител на обекта.
План за описание на мерките за опазване на околната среда
Основната цел политиката по опазване на околна среда е да регламентира основните 
елементи на системата за управление на околната среда и процесите на планиране, 
внедряване и функциониране и проверка на дейностите, свързани с опазването на околната 
среда, така че системата за управление да се подобрява постоянно в съответствие с 
ангажимента на ръководството.
- Използвани термини и определения
* Околна среда
* Аспект на околната среда
* Обща цел по околна среда
* Конкретна цел по околна среда
* Въздействие върху околната среда
* Система за управление по отношение на околна среда
* Резултатност спрямо околната среда
* Политика по отношение на околната среда
* Предотвратяване на замърсяването
* Организация 
Внедряване и функциониране

Оперативен контрол
* Фирмата е идентифицирала и планирала тези операции, които са свързани с 
идентифицираните значими аспекти на околната среда. В съответствие с нейната 
политика, общи и конкретни цели по околна среда, фирмата гарантира, че те се 
изпълняват при определени условия, чрез:
* разработване, внедряване и поддържане на документирана инструкции по 
качеството (ИК) за контрол на случаите, при които липсата им може да доведе до 
отклонения от политиката, общите и конкретните цели по околни среда, и
* определяне на критерии за операциите в инструкциите по качеството:
* разработване, внедряване и поддържане на процедури, отнасящи се идентифициране 
на значими аспекти на околната среда
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Политика по опазване на околна среда. Идентификация на строителни дейности 
оказващи влияние върху околната среда.
* стриктно спазване на изискванията на правните норми по отношение опазване на 
околната среда, намаляване на риска от замърсяване с отпадъци на обектите и 
прилежащата им среда, мотивиране и обучение на персонала във връзка с управление на 
околната среда.
На строителните обекти, се извършва активна строителна дейност, в резултат на което 
се получава основното замърсяване и генериране на отпадъци, а именно:
* При земни работи - изкопи, насипи, подравняване на терена - третиране на 
излишните земни маси.
* При строително-монтажните работи - бетониране, зидане, боядисване - твърди 
строителни отпадъци, хартиени и пластмасови опаковки, дървесни материали, кабели 
амбалаж палети.
* При работата на машините на обекта-строителната механизация /багери, 
бетонобъркачки, бормашини, валяци и камиони/.
* Смесени битови отпадъци - от битовата дейност на обекта - хартия, пластмаса, 
хранителни отпадъци и смет.

Организация за мерките по опазване на околната среда
Към мерките за опазване на околната среда се отнася временното съхранение, 
преработване и извозване на отпадъците:
* При земни работи -  При земните работи аспектите са съхранението и 
оползотворяването на излишните земни маси
* При изкопните работи за фундаменти на съоръжения и канали част от земните 
маси се оставят временно до изкопите и в последствие се връщат за обратно засипване на 
изкопа. Излишните земни маси се извозват на временно депо

При строително - монтажните дейности: Всички отпадъци, генерирани от 
СМР на строителната площадка се съхраняват временно по подходящ начин, в подходящи 
съдове и на подходящи места:

хартиените и картонени опаковки, ако има такива, се складират временно на 
определено място;

опаковки от дървесни материали - дървен амбалаж, палети се складират временно 
на определено място в оградената складова площ;

строителните отпадъци - смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, замърсени празни пластмасови кутии и др. 
се събират на подходящо място на площадката и своевременно се извозват на сметище.

скъсани ръкавици, работно облекло и др. материи се изхвърлят в контейнер за 
битови отпадъци на фирмата за сметосъбиране към Общината по местонахождение на 
обекта, с която Инвеститорът има договор за извозване на битовите отпадъци.
- смесените битови отпадъци - от битовата дейност на обекта - хартия, пластмаса, 
хранителни отпадъци и смет, се събират в контейнер за битови отпадъци на фирмата за 
сметосъбиране към Общината по местонахождение на обекта, с която Инвеститорът 
има договор за извозване на битовите отпадъци.
- за физиологичните нужди на строителните работници и монтажници се осигуряват 
химически тоалетни.
- При работата на машините на обекта- строителната механизация - багери, бормашини, 
валяци и камиони: Отпадни строителни води от измиване на бетоновозите на площадката 
не се допускат - бетоновозите се почистват и измиват в бетоновъзела.
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Смесени битови отпадъци: Дейностите по отпадъците включват
временното съхраняване и предаване за оползотворяване на всички генерирани отпадъци на 
строителната площадка. Почистването и временното съхранение на отпадъците са 
специфични дейности. Технологично осъществявани едновременно с извършване на 
строително монтажните работи. Управлението на дейностите по формираните 
отпадъци се свежда основно до:
* Събиране на всички генерирани отпадъци.
* Проверка на количествата на формираните отпадъци и своевременното им 
почистване.
* Поддържане на отчетна документация за временното съхраняване и предаването 
на отпадъците.
* Осигуряване на договори с лица. имащи разрешение за приемане и третиране на 
генерираните отпадъци.
Отговорно лице за изпълнение на мероприятията по опазване на околната среда на 
строителната площадка е Техническия ръководител на обекта.
- Мерки по опазване на околната среда
* Използването на инертни материали, бетонови смеси, съгласно българското 
законодателство става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за 
извличането и производството им.
* По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, изпълняват 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и приложими подзаконови 
нормативни актове.
Мерките за намаляване и подобряване на въздействията ще бъдат включени в 
техническата спецификация на договора за строителство. Договорното обезпечаване е 
необходимо условие Изпълнителят да вземе всички необходими мерки, за да опази околната 
среда на самата площадка и извън нея и да ограничи щетите и неудобствата за хора в 
следствие на замърсяване, шум и други последици от строителните работи.
* Чрез изпълнението на посочените мерки Изпълнителят трябва да е уверен, че 
въздушните емисии, повърхностните оттоци, въздействията от шум и вибрации и др.. в 
резултат от извършваната дейност, не надвишават стойностите предписани от 
приложимите законови изисквания.
* Важно условие за успешно провеждане на планираните СМР са координираните 
действия с местните държавни и общински власти, и компетентните органи по опазване 
на околната среда и общественото здраве.
* Строителните отпадъци се депонират на съответните определени с 
разрешителните депа. Земните маси, както в урбанизираните територии, така и тези 
извън населените места, се депонират временно по трасетата, след което се използват за 
обратна засипка. Излишните изкопни маси /земни и скални/ се предават за депониране или 
на други заинтересовани лица.
* Отнетия хумус в началото на строителството се съхранява на временни депа. След 
приключване на строителството се използва за рекултивация на засегнатите терени.
* При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която 
има лиценз за тяхното третиране.
Транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата се 
съгласуват с общините.
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* За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е 
необходимо да се предприемат съответните мерки за контрол върху техническото 
състояние на механизацията и транспорта.
* В завършващия етап на строителството да бъдат оценени необходимите коли 
чества реагенти за неутрализиране на остатъчните количества хлор в отработената вода 
при промиване и саниране на водопроводите и съоръженията , с оглед изпълнение на 
изискванията на екологичното законодателство към качеството на тези води и 
недопускане замърсяване на околната среда (почви и открити водни течения) с хлорни 
агенти
* Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоносни ши 
бутширана
* При изпълнение на рехабшитационните мероприятия и ново строителство в 
урбанизираните територии всички води, формирани в процеса на строителството, както и 
неутрализираните води от промиване и саниране на водопроводите и съоръженията, се 
заустват в градската канализация ши в най- близкия водоприемник, с качества, които 
отговарят на категорията му
* против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото 
състояние на машините
* за битово-фекалните води се използват съществуващи ши химически тоалетни
* за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 
механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените 
за тази цел места

транспортните коли се покриват

* при довеждащите водопроводи организация на строителството да изключва 
активиране на срутища
* извършването на взривните работи се извършва по специален проект, без разлят за 
запазване на пршежащата растителност при изпълнението на рехабшитационните 
работи и изграждане на нови съоръжения унищожаването на дървесна растителност и 
храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния 
орган
* съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за 
откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се 
спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение
* използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние
* ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с 
шумозаглушители
* не се допуска работа на празен ход на транспортните строителни машини. С оглед 
ограничаване на вредното въздействие от неблагоприятни климатични условия 
работниците се снабдяват с подходящо за сезона работно облекло
* работниците се снабдяват с лични предпазни средства - каски, антифони, 
антивибрационни ръкавици, предпазни колани и др., в зависимост от спецификата на 
работа
* съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляване на физическото 
натоварване, преумората и развитието на скелетно мускулни заболявания), се въвеждат 
режимите на труд и почивка по време на работа
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* е случай на промяна на схемата на водоподаване, ВиК операторът осигурява 
допълнителни количества хлор и хлорни реагенти за обеззаразяване на питейната вода, с 
оглед недопускане на нежелани здравни ефекти за населението
* ще се съгласуват с експлоатационните предприятия всички новопроектирани и 
постоянни водопроводни и противопожарни отклонения от магистрални водопроводи
* при изкопни работи ще се предвидят противоерозионни мерки, съгласно действащата 
Наредба №1/12.01.2004г. за борба с ерозията, за да не се допусне развиване и развитие на 
ерозионни процеси.
Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни условия на труд и пожарна 
безопасност
- Извършване на земни работи- на обекта не се предвижда изпълнението на такива
- Изграждане на стоманобетонни конструкции- при необходимост от такива
1. Подготовка за изпълнение:
1.1. Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият 
ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за 
предпазване на работещите от възможни рискове.
1.2. Всички видове технологии, свързани с полагане на бетон, се обслужват от 
оператори които преминават съответно обучение.
1.3. Не се допуска използване на технологични инсталации, комбинирани от различен тип 
и вид. освен когато това е определено в инвестиционния проект.
1.4. Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на 
кофража се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно 
положение
1.5. Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се 
извършват от устойчиви и обезопасени платформи или скелета.
1.6. Преминаването със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и 
прясно излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки.
2. Общи изисквания при извършване на кофражни работи
2.1. При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се 
монтира само след укрепване на долното ниво.
2.2. Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им. както и 
стъпването и движението върху монтираните части без специални приспособления.
2.3. Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и 
почистването на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на 
строителната площадка.
2.4. Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване 
на работа по вид и последователност на технологичните операции.
2.5. Материалите за изготвяне на площадката кофражи и за вложки се проверяват 
преди използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на 
тяхната годност
2.6. не се допуска:
2.6.1. предвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и 
недостатъчно укрепен кофраж
2.6.2. оставяне на вертикално ши наклонено положение на кофража преди укрепването му
2.6.3. оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на 
дървен кофраж
2.6.4. хвърлянето на височина на кофражни платна и елементи
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2.7. По краищата на кофража при необходимост (напр. за точи и за външни стени) се 
монтира работна тощадка с предпазен парапет
2.8. Стенният кофраж се монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция 
под него, когато не е предвидено друго решение със съответно предписаните мерки по 
безопасност
2.9. Предточи, предстени ти друг уедрен оставащ кофраж се монтират съобразно 
указанията на производителя
2.10. Вертикалните стойки и подпори се поставят в/у равна повърхност, като при 
необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване
2.11. Стойките и подпорите на кофража на хоризонталните конструктивни елементи се 
отстраняват след снемане на страничния кофраж
2.12. Декофрирането на елементи от сградата и съоръжения се извършва поетапно и 
внимателно, по нареждане и съобразно указанията на теническия ръководител
2.13. При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на 
височина с опасност от падане предпазни каски и колани
Извършване на армировъчни работи- при необходимост от такива
1. Обработка на армировка и изправянето на кангална стомана се извършва само на 
оградени и обезопасени за целта места
2. При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната 
маса, се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи
3. Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по къси от 0,30 
метра
4. Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране, 
складиране и последователността на монтажа
5. Армировъчните скелети, поставени пред монтиране на кофражните форми, се 
осигуряват срещу преобръщане или падане
6. При изпълнение на армировката на подове предвижването на работещи по нея се 
допуска само в/у специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с 
широчина не по малка от 0,30 метра
1. не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят 
преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална 
армировка по време на работа
8. Заваряне нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървени
материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ
Полагане на бетон- при необходимост от изпълнението на такъв вид работа
1. Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил 
изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението 
на работните места и на други временни съоръжения.
2. Работещите да почистват коша на самосвала в изправено състояние, стъпили върху 
отворения заден борд
3. По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на 
нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към 
проектната.
4. При полагане на бетон с бетонпомпа премесването на стрелата на един участък на 
друг се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа
5. При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 мин бетонопроводът се 
изпразва и почиства
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6. Монтажът, демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както и 
отстраняването на остатъчен
7. По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздух работещите, 
незаети в тази операция, застават на разстояние не по-малко от 1 Ом от тях
8. При пропарване и електроподгряване на подложен бетон и при полагане на бетон с 
химически добавки се вземат подходящи мерки срещу изгаряне на кожата и повреждане на 
очите на работещите
Монтаж на съоръжения
1. Монтажа ще се осъществява от правоспособни работници чрез предварително 
обезопасена площадка.
2. Местата на които се повдигат, преместват ши монтират съоръженията същите 
ще се ограждат ши охраняват.
3. При пренасяне на съоръжения ши по-големи съоръжения както и манипулирането с 
разни, метални, остри, омаслени ши отпадъци от разни изрязвания, демонтажни ши 
разкрояващи изделия. Работниците ще ползват брезентови ръкавици
Монтаж на инсталации
1. Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата 
правоспособност по електро безопасност.
2. Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за 
временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.
3. При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат 
предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица. намиращи се на 
строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.
4. При работа в многоетажни шахти монтажът на водопроводни и канализационни 
инсталации се извършва най-малко от двама работещи.
5. При работа в канализационни шахти се извършва проверка за наличие на газ в 
шахтата и се предприемат мерки за отстраняването му.
6. Свързване ши огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се 
извършва на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали.
7. Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави носещи 
конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност.
8. При монтаж на отоплителни, вентшационни и климатични инсталации, 
техническият ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за 
студена вода в инсталации за топла вода.
9. Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на 
тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентшационни проводи и др., които се 
изпълняват едновременно с други видове СМР. се монтират с повишено внимание и под 
непосредствено наблюдение на техническия ръководител ши упълномощен от него 
бригадир.
10. При пресичане на стени за изпълнение на инсталации да се внимава да не се засегне 
електрическата ши телефонната инсталация на сградата.
11. При изпълнение на заваръчни работи се вземат мерки за недопускане на пожари.
12. При монтаж на уредби да не се допуска пробиването на носещи стени.
13. Право на извършване на електродъгово заваряване на металите имат лицата, 
притежаващи свидетелство за правоспособност.
14. При извършване на електрозаваръчни работи в помещения, работните места на 
елетрозаварчиците да се ограждат с преносими заграждения
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15. На местата, където се извършва електродъгово заваряне на металните или други 
работи свързани с ремонт на отоплителната инсталация, да се поставят знаци или 
надписи предупреждаващи за опасност и наличие на работно място Забранява се 
използването на апаратура, която е технически неизправна Задължително е ползването на 
изправни предпазни очила
16. Строителните работи да се извършват само след предаване на строителната 
площадка, изместени и обезвредени надземни и подземни инсталации и съоръжения. Да се 
спазват чл.212, чл.213 и чл.218 от Правилника за БТ при всички СМР.
- За осигуряване на необходимите условия за здравословни и безопастни услоя на труд по 
време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със 
специфичността на работите, които ще изпълняват.

Задължително е провеждането на периодичен инструктаж
Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни 

инструменти и специално работно облекло, кето задължително да бъде в сигнален цвят.
Строителните машини и инвентарни приспособления, които ще се използват за 

изпълнение на отделните видове работи трябва да бъдат технически изправни.
Превозът на работници от и до обекта ще става само с оборудване за целта 

моторни превозни средства.
С оглед характера на строителния обект и предстоящите за изпълнение 

строително монтажни дейности и операции се налага осигуряването на лични предпазни 
средства и специално работно облекло

допуснатите до работа на строителната площадка на обекта строителните 
машини трябва да притежават съответните задължителни паспорти и инструкции по 
БХТПБ съгласно наредбата в РБългария.
Приключване на всички завършени строително монтажни дейности съгласно договора

Цялостно почистване от строителни отпадъци и останали материали на 
строителната площадка.

Извозване същите до одобрено депо или склад.
Измиване строителната площадка

Технологични изпитания според видовете СМР и предаване на строителната площадка 
на възложителя

Провеждане пробни изпитания според - вида СМР 
Създаване на актове и протоколи - за всеки вид СМР
Предаване на строителната площадка с всички съставени, нормативни актове, 

протоколи и др. документи - окомплектовани надлежно
По този начин на двустранно подписване на тези актове, протоколи и др. се смята 

за приключване на договорените според одобрения технически проект заложените за 
изпълнение СМР.
❖  Линеен календарен график за изпълнение на поръчката с посочване на броя работници по видове 

дейности.
❖  Диаграма на работната ръка.

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

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 
него не е съобразена с изискванията, определени от възложителя:

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа описание на 
организационните и строителните дейности, в това число описание на видовете строителни и
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монтажни работи и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода 
на изпълнение, като конкретните дейности са разграничени по етапи на изпълнение и 
отделни видове СМР. Етапите за изпълнение на поръчката обуславят изпълнението, като в 
необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: Първи етап, 
включващ временно строителство, разчистване и подготовка (започване на 
строителството с подготовка на територията на строежа), демонтажни работи и 
къртене, разваляне на съоръжения и подготовка на повърхности, демонтаж и монтаж на 
съоръжения, изграждане на нови архитектурно- строителни елементи: - Изпълнение на 
нови настилки, изпълнение на инсталации по всички части на одобрения проект, бетонови 
настилки, каучукови настилки и други при необходимост, монтаж на оборудване 
детски съоръжения, осветление, видеонаблюдение, бояджийски работи - огради и други при 
необходимост, озеленяване и други и отстраняване на забележки; Втори етап - предаване 
на етапи завършено строителство на възложителя, включващ отстраняване на допуснати 
дефекти, изпитване на инсталации, почистване на строителната площадка от 
строителни материали и отпадъци, възстановяване на околната среда и пространство във 
вида преди започване на строителството и създаване условия за нормална експлоатация на 
обекта, предаване само на напълно завършените подобекти след отстранени забележки и 
неточности в изпълнението. Като постоянни съпътстващи дейности участникът е заложил: 
мерки по контрол на качеството, мерки по ЗБУТ и мерки по опазване на околната среда. В 
рамките на представените от участника етапи е налице представяне на последователността 
на изпълнението на операциите и технологията за изпълнение само на някои от основните 
видове СМР: Изграждане на стоманобетонни конструкции- при необходимост от такива, 
Извършване на армировъчни работи- при необходимост от такива, Полагане на бетон- при 
необходимост от изпълнението на такъв вид работа, Монтаж на съоръжения, Монтаж 
на инсталации.
Представени са предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат вложени 
при изпълнението, но същите не са индивидуализирани. Въведени са изисквания към 
качество на материалите и изпълнението - контрол на условията, при които започва 
изпълнението на СМР, изисквания за влагане в производството на материали, съхранение и 
предпазване на продуктите.
Представянето на ресурсната обезпеченост се свежда единствено до: посочване на задачите и 
отговорностите на предвидения от участника ръководен състав - Ръководител на обекта, 
Технически ръководител на обекта, Отговорник за контрола на качеството и Координатор по 
безопасност и здраве в строителството и до определяне на броя работна ръка за всяка 
дейност. Липсва описание на методите за осъществяване на комуникацията с възложителя, 
координация и съгласуване на дейностите.
Представени са графици 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 продължителност, начало и край и обем. При изследването на 
линейния график комисията обаче счита, че визуализираните в него технологична 
последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните 
видове работи не са коректни и не 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 не е отчел технологичните (произтичащи от правилната технология) зависимости 
между работите на конкретния обект -  предмет на поръчката, както следва:
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Участникът предвижда полагане на армирана бетонова настилка от 19 до 22 календарен ден, 
а полагането на саморазливна каучукова настилка да бъде от 21 до 23 календарен ден. Това 
предложение не е технологично съобразено, тъй като е необходимо бетоновата основа, върху 
която ще се излива каучуковата настилка да бъде суха и обезпрашена, както и да е набрала 
необходимата минимална якост.
В част „ВиК“ изпълнителят предлага да изпълни направа на пясъчна възглавница около 
тръби в изкоп (Юсм под тръбата и 15 съм над тръбата), вкл. трамбоване на 8-ми календарен 
ден, а доставката и полагането на тръби за външна канализация PVC 110 -  SN 4 в готов 
изкоп на 9-ти календарен ден. Правилната технология е първо да се направи пясъчната 
възглавница под тръбата, след което да се положи самата тръба и накрая да се засипе с пясък 
около нея.
По част „Електро-видеонаблюдение“ е предвидено трасирането на кабелната мрежа да се 
изпълни на 8-ми и 9-ти календарен ден. Участникът предвижда направата на изкоп със 
зариване и трамбоване -  под тротоар да се изпълни от 7-ми до 10-ти календарен ден, а 
полагането на PVC тръба Ф110 на 10-ти и 11-ти календарен ден. Направата на изкоп със 
зариване и трамбоване -  под асфалт е предвидена за изпълнение от 14-ти и 15-ти календарен 
ден, доставката и монтажът на стоманени тръби Ф110 са предвидени на 10-ти и 11-ти ден, а 
разваляне и възстановяване на асфалтовата настилка на 23-ти и 24-ти календарен ден. 
Изпълнителят е предложил доставката и полагането на сигналната лента да се изпълнят на 
12-ти и 13-ти календарен ден. Съгласно детайлите в проекта технологично правилно е: първо 
да се развалят асфалтовата настилка и тротоара, след това да се трасира кабелната мрежа, да 
се изпълнят изкопните работи, да се направи подложка за полагане на тръби, да се положат 
стоманените и PVC тръби, да се засипят отново, да се положи сигналната лента, да се 
изпълни зариването и трамбоването на изкопите, след което да се възстановят тротоара и 
асфалтовата настилка.
Въз основа на изложеното комисията счита, че графикът, който представя строителната 
програма на участника и прецизира съответните дейности, не е съобразен с технологичната 
последователност на строителните процеси.
На следващо място налице е противоречие между отделните части на техническото 
предложение по отношение на предлагания срок за изпълнение, като в предложението за 
изпълнение на поръчката участникът предлага срок за изпълнение на обекта в размер на 36 
календарни дни, в описателната част по строителните дейности, предмет на поръчката 
посочва оптимален срок за изпълнението и в размер на 40 календарни дни, а в календарния 
линеен график предлага отново 36 календарни дни.
Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 
изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 
задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 
препятства възможността за допускане на офертата, като евентуалното определяне на 
посочения участник за изпълнител води до риск изпълнението да се осъществява при 
несъответстващи с изискванията на възложителя за качество условия.

2.1.5.2. Ценово предложение:
Съдържание:
Участникът е представил финансово предложение за изпълнение на поръчката, 

включващо:
Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.
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♦♦♦ Остойностена количествена сметка за строителния обект.
❖  Анализни цени.

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. Налице е противоречие между Ценово предложение, 
изготвено съгласно Образец № 8, и анализните цени. В Ценовото предложение, изготвено 
съгласно Образец № 8, участникът оферира 8 % печалба, която следва да се начисли върху 
всички елементи по ценообразуването, но в представените анализни цени печалбата от 8 % е 
начислена само върху разходите за труда, което води до несъответствие между предлагана 
цена и анализните цени.

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 
изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 
задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. При констатираното несъответствие в ценовото предложение се 
препятства възможността за допускане на офертата и при евентуално определяне на 
посочения участник за изпълнител изпълнението да се осъществява в при несъответстващи с 
изискванията на възложителя условия.

2.2.1. Изискуеми документи:
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.

2.2.2. Разяснения:
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. Критерии за подбор и изискванията към личното състояние на участника:
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

2.2.„БИЛДЕР“ ЕООД
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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.bg/). включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и 
включените в тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя - I група: строежи от III до V категория; 
доказал се е като утвърден контрагент в сферата на строителни дейности, свързани с 
изграждане или ремонт на площадка за игра или друго съоръжение за обществено 
обслужване, с изпълнени подобни обекти с обем, характер и вид на изпълнени работи, 
отговарящи на изискванията на възложителя -  Обекти: КОМПЛЕКС С ОТКРИТИ 
БАСЕЙНИ в УПИ 1-831 - обществено обслужващи дейности, открити басейни и хотел, кв 64, 
гр. Девин и др.; Извършване на строително-ремонтни работи при изпълнение на текущ 
ремонт на съществуваща административна сграда на ТП “ДГС-Триград“; Сграда за 
търговско, обществено и административно обслужване „Сити център -  Сливен“, в УПИ I, кв. 
139д, гр.Сливен, „КЪЩА ЗА ГОСТИ“, с.Бистрец, общ.Средец, обр.Бургас; 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;

2.2.3.3. 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.

2.2.4. Оферта по същество:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 97 278.32 лева /словом деветдесет и седем хиляди 

двеста седемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС.
❖  Ценови показатели:

о Часова ставка: 3.50 лева/час ;
о Допълнителни разходи за труд: 80 % ;
о Допълнителни разходи за механизация: 50 % ;
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о Доставно-складови разходи: 8 % ; 
о Печалба: 10%.

❖  Срок за изпълнение на поръчката: 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от 
извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол 
за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво 
съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 
лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.

❖  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.

2.2.5. Съответствия на офертата с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
определени от възложителя:

2.2.5.1. Техническо предложение:
Съдържание:

*»* 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:

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 
Първи етап: подготовка на площадката;

& Площадката е почистена
i=> Строителния обект да се обозначи.
i=> Преди започване на подготовката и по време на изпълнение на подготовката се следи 

за изпълнение на мероприятията по информационен лист.
Обозначаване на строителната площадка
Преди започване на подготовката и по време на изпълнение на подготовката се следи 

за изпълнение на мероприятията по информационен лист. Обозначаване на строителната 
площадка. Съгласно чл. 157, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за начало на 
строежа се счита датата на съставяне на протокол за откриване на строителна 
площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво.

За съставяне на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството е необходимо да са 
изпълнени следните условия: наличие на одобрен инвестиционен проект; издадено 
разрешение за строеж; да има сключен договор за упражняване на строителен надзор, да е 
сключен договор за строителство.

Първо ще бъде съставен протокол (приложение № 1) към чл. 7, ал. 3. т. 1 от Наредба № 
3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за 
предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за 
обекта, подписан от Възложителя, проектанта, строителя и строителния надзор, с оглед 
на това, че за качествено и срочно изпълнение на СМР е необходимо на обекта да има 
всички строителни книжа за неговото изпълнение.
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Протоколът за откриване на строителна площадка е основание да започване на 
строителството Съгласно определението на § 5, т. 37 ЗУТ, строителна площадка е 
теренът, необходим за извършване на строежа и определен с инвестиционния проект или с 
границите на поземления имот, в който се извършва строителството.

Съставянето на протокол за определяне на строителна линия и ниво и заверка на 
контролираните нива, осигурява изпълнение на строежа в съответствие с одобрените 
проекти и издаденото разрешение за строеж.

Протокол (приложение № 2 и 2а) към чл. към чл. 7, an. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се подписва 
от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за 
строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, на строителя и на 
служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ за контрол по строителството от Общинска 
администрация; след съставяне на този раздел строителната площадка може да се 
разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за 
разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, 
фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при 
съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство 
(прилежащите на строителната площадка благоустройствени фондове - улично платно, 
тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи 
на премахване, и др.), и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труд;

Строителната площадка се обозначава, със съответните табели и знаци,
Извършването на маневри на строителна техника и движение на строителни 

работници, ще бъде контролирано, ще бъдат поставени съответните знаци и схеми.
Назначава се по трудов договор технически правоспособно лице, което да извършва 

техническо ръководство на строежа.
Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа 

ще бъде извършена оценка на риска, която, обхваща всички етапи на договореното 
строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.

Определеното лице за координаторът по безопасност и здраве -  за етапа на 
изпълнение на строежа:
1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 
съгласно ЗЗБУТ при:
а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 
последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете 
СМР;
2. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, m. 1 и на плана за 
безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при 
необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова 
дейност;
3. актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 
при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
4. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 
включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, 
осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на 
работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при
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необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова 
дейност;
5. координира контрола по правилното извършване на СМР;
6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 
лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Ще се монтира предадена от възложителя Информационна табела на строежа 
съдържаща данни за - дата на откриване на строителната площадка; номер и дата на 
разрешението за строеж; точен адрес на строителната площадка; възложител/и (име/на 
и адрес/и); вид на строежа; строител/и (име/на и адрес/и); координатор/и по безопасност и 
здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и); координатор/и по 
безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и); планирана 
дата за започване на работа на строителната площадка; планирана продължителност на 
работа на строителната площадка; планиран максимален брой работещи на 
строителната площадка; планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи 
трудова дейност на строителната площадка;
Като строител ще осигури:

• извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в 
инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;

• комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на 
изпълняваните от него строежи;

• изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, 
съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при 
спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;

• избора на местоположението на работните места при спазване на условията за 
безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или 
транспортни зони;

• необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в 
съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на 
съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;

• инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на 
знанията по ЗБУТ на работещите;

• картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа 
поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите 
и повдигателни съоръжения, строителните машини, транспортните средства и 
др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се 
отразят на безопасността или здравето на работещите;

• необходимите санитарно - битови помещения съобразно санитарно - хигиенните 
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност(ПАБ), 
времетраенето на строителството и човешките ресурси;

• поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
• разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено 

когато това се отнася за опасни материали и вещества;
• изискванията за работа с различни материали;
• изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
• събирането, съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;
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• адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им 
продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на 
строежа;

• съвместна работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи 
трудова дейност;

• взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в 
близост до която се намира строителната площадка;

• по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова 
злополука, пожар, бедствие или авария;

При необходимост се изработват и утвърждават вътрешни документи (заповеди, 
образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия;

Предприемат се съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове, 
произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната 
конструкция;

Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, 
а когато това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и се 
прилагат специални мерки, както за тяхната защита, така и за защита на 
преминаващите и/или намиращите се в опасна зона на извършваните СМР;

Организира се вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на 
безопасността и здравето на работещите;

Предприемат се допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни 
места при неблагоприятни климатични условия.

Ще бъдат взети предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и 
здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната 
уредба, вътрешни инструкции и документи, вида на строежа, и др., вземане на 
превантивни предпазни мерки за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда 
в резултат от извършваните СМР. Ще бъдат определени отговорни лица за прилагане на 
мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, авариите и пожарите и за 
евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва 
да бъдат адекватни на специфичните особености и/или на големина на строежа.

На обекта ще има назначен Технически ръководител, който по правило и по 
необходимост е в състава на Строителя, но и в ЗУТ и в Наредба №2/2004 г. е изведен и 
като самостоятелен участник в строителния процес, особено по отношение на ЗБУТ. Ще 
се осигури технически ръководител с дългогодишен опит в изпълнение на подобни обекти.

На Техническият ръководител като задължение ще бъде вменено да:
• изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ;
• пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане ;
• спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
• провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
• забранява работата със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията за ЗБУТ;
• незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 

строителната площадка, строежа, частта от строежа ши работните места, за 
които отговаря;

33



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..

• разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, 
квалификация, знания и опит;

• контролира:
а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения, 
чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;
б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, 
кофражи, готови строителни елементи или временни опори и подпори;
в) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 
материалите, изделията и оборудването;

• осигурява:
а) прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, 
строежа ши съответното работно място, когато има сериозна ши 
непосредствена опасност за здравето ши живота им ши когато са налице условия, 
при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната 
площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата 
квалификация;
б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които 
отговаря;
в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се 
използват от няколко бригади;

• определя :
а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни 
машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът 
няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него 
сигналист;
б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, 
платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно 
контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;
в) лице, което да контролира изправността, правшната експлоатация, 
прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни 
машини, директни горивни устройства и др.);
г) лице, което да отговаря за изправността, правшното използване, прегледите, 
почистването и ремонта на санитарно - битовите помещения; изпълнява в срок 
предписанията на контролните органи за ЗБУТ; участва при анализиране на 
причините за допуснати трудови злополуки.

II. МОБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТА
1. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

След възлагане на поръчката ще бъде изградена следната ръководна структура :
> Ръководител проект (Строителен инженер) -  1бр.;
> Технически ръководител -  1бр.;
> Специалист контрол по качеството -  1бр.;
'> Координатор по безопасност и здраве -  1бр.;
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ЗДРАВЕ
Ч- >

В организационно отношение се включват три комплексни екипа от работници с 
различна специалност и ниво на квалификация, оразмерени като бригади така, че да 
достигнат максимална производителност в нормалата на строителния процес. Взаимната 
обвързаност в организационно отношение и последователност в технологично отношение, са 
показани в представения календарен график. Отделните комплексни екипи работят в своята 
последователност, използвайки предимствата на поточния организационен метод.

Йерархични и функционални зависимости между участниците в проекта:
- Ръководител на екипа (Строителен инженер) е управляващия дейностите по 

реализацията на поръчката. Той е главното длъжностното лице на Изпълнителя, което 
осъществява координацията между участниците в поръчката. Задълженията му 
включват вземането на управленски решения по реализирането на проекта и съгласуване на 
дейностите с представителя на Възложителя, Авторския надзор, Строителния надзор, 
Държавни и общински контролиращи органи. Като функционални звена в структурата, с 
пряка зависимост към ръководителя на екипа са Координатора по безопасност и здраве, 
Експерта по качеството, Акредитирана лаборатория и Доставчика.

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) -  експерт, 
включен във функционалната структура на проекта. Неговата дейност е пряко свързана с 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по работните места. Осигуряване 
на обезопасяване на строителните площадки, както и отделните работни места от 
достъп на външни лица, свързано с изпълнение на строителни дейности в условията на 
функционираща пътна и пешеходна мрежа, както и на функциониращи продуктопроводи. 
Изисква и следи за спазване на изискванията на Плана за безопасност и здраве, ЗЗБУТ и 
останалите нормативни документи свързани с безопасността и здравето при работа по 
отделните работни места. Правата и задълженията на координатора по безопасност и 
здраве се регламентират в длъжностната характеристика, Закона за здравословните и 
безопасни условия на труд и Наредба № 2 /  2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни или монтажни 
работи.

Специалист -  контрол на качеството — експерт във функционалната структура 
на проекта, чиито задължения включват подпомагане на дейностите на Ръководителя на 
екипа, Техническия ръководител и специализирани звена в основните три фази на контрола 
-  входящия контрол, текущия контрол и контрол върху качеството на готовия строителен 
продукт по отделни дейности и като цяло. Входящ контрол -  осъществява проверка на 
място при доставка на материали, полуфабрикати, изделия и други. Извършва проверка на 
необходимата съпътстваща документация, свързана с изискванията на нормативната
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база. В определени случаи предлага на Ръководителя на екипа или техническия ръководител 
проверка на качествата на доставки. Текущ контрол -  следи за правилното складиране на 
материалите, съобразен с изискванията за съхранение до влагането им. Следи за 
качеството на материалите при влагането им, както и за правилната подготовка, 
съобразена с писани рецептури и изисквания на производителя. Следи за изпълнение на 
дейностите, съгласно изискванията на ПИПСМР и техническите изисквания на проекта. 
Краен контрол -  отчита качеството на извършената работа и докладва за допуснати 
пропуски на Ръководителя на екипа за вземане на адекватни управленски решения.

Технически ръководител. Задълженията на техническия ръководител е изцяло 
подчинена на изпълнение на дейностите по отделните елементи на строителния процес в 
определените срокове и с необходимото качество на изпълнение. Той е пряко подчинен на 
Ръководителя на екипа. Подробно задълженията му като участник в строителния процес, 
са описани в предходните точки.

- Ръководител на бригада (Бригадир). На отделните участъци ще се осъществяват 
нееднородни строителни процеси, за които са необходими звена от обучени и 
квалифицирани работници по определени дейности. Тези звена са мобилни, като тяхната 
мобилност е определена в календарния график. Възприети са елементи на поточният 
метод, който включва изпълнението на строителните процеси от отделните 
специализирани звена на едно работно място, като след приключването им отделното 
звено се премества на следващото работно място. Ръководителят на комплексната 
бригада отговаря за изпълнението на видовете работи по специалността на бригадата 
(звеното) и е пряко подчинен на техническия ръководител.
Координация между участниците в проекта

- За да се гарантира изпълнение на строителството в определените срокове и с 
предвиденото качество се налага координация между отделните участници в проекта.

- А. Координация между Възложител и Строител. Ще се осъществяват 
регламентирани срещи между представителите на Възложителя, Строителния надзор и 
Ръководителя на екипа. На тези срещи ще се извършва оперативно отчитане на хода на 
строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски решения за преодоляване 
на пречки в оперативен порядък, както и мерки касаещи строителството. Срещите ще се 
протоколират.

- Б. Координация между Авторски надзор и Строител. Ще се осъществяват по 
покана при всяко приемане на елемент, съгласно изискванията на Наредба №3 за съставяне 
на актовете и протоколите по време на строителството (актове обр. 2, 3, 7, 8, 12, 14, 15 и 
други специфични актове). Строителят може да покани проектанти по отделните части 
за изясняване, уточняване или проследяване на строителни процеси. Авторският надзор е в 
правото си да посещава строежа по всяко време. Своите разпореждания вписва в 
заповедната книга на обекта (обр. 4 на Наредба № 3). При промени в хода на 
строителството е длъжен да съгласува промените с Възложителя, Строителния надзор 
(Консултанта) и Строителя и да нанесе корекциите върху чертежите, като в края на 
строителството да предостави екзекутиви, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 5 от 
28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Срещите ще се 
протоколират.

В. Ежедневни „оперативни” за срочно решаване на текущи задачи, Тези срещи са 
необходими за планиране -  в началото на работния ден и отчитане -  в края на работния 
ден на дейностите по отделните участъци и работни места.

План за работа
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След възлагане на поръчката в рамките на времето за мобилизация ще се изготви 
Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/ включващ : 

о Актуализиран график за изпълнение; 
о График за снабдяване с необходимите материали; 
о График за осигуряване на необходимата техника; 
о График подробен за осигуряване на необходимата работна ръка; 
о Мерки по ЗБУТ;
о Мерки за опазване на околната среда;
Изготвения РПОИС ще се представи на Възложителя за утвърждаване, след което 

веднага ще влезе в изпълнение.
3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕННОТО 
СТРОИТЕЛСТВО

о Изграждане на временен ел. провод за битовите и строителните нужди на 
обекта;

о Монтиране на временни преносими тоалетни;
о Оборудване на строителната площадка с фургони за канцеларии и битови 

нужди;
о Изграждане на временни приобектови складове; 
о Поставяне на табели указващи временната вътрешна организация на 

движението и мерките по опазване безопасността и здравето; 
о Поставяне на необходимите и знаци обозначаващи наличието на входове и изходи 

на строителния обект;
о Осигуряване на нощно осветление на обекта; 
о Поставяне на информационна табела;

СНАБДЯВАНЕ С МА ТЕРИАЛИ
Ще бъде осигурено регулярно снабдяване с материали съгласно изготвения РПОИС 

като ще се използва специализиран автотранспорт с подходяща товароспособност.
Където не е възможно или не е целесъобразно материалите да бъдат доставени до 

самата площадка, те ще бъдат разтоварвани и складирани на подходящи места, 
предварително съгласувани с Възложителя, след което ще се пренасят ръчно или с 
помощта на ръчни колички до площадката. Изпълнителя ще гарантира опазването на 
околното пространство от повреди и замърсяване, като всички евентуални щети ще бъдат 
отстранени за негова сметка.

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО
За изпълнение на строително монтажните работи ще бъдат организирани временни 

складови площадки на обекта за складиране и съхранение на материалите. 
Местоположението на площадките ще се съгласува предварително с Възложителя, така 
че те в никаква степен да не затрудняват ежедневната дейност в района. След 
приключване на строително - монтажните работи по обектите, за които са създадени 
временните складови площадки, те ще бъдат премахнати, като всички останали 
материали ще се извозят и мястото ще бъде възстановено в предишния си облик.

А. РЕЖИМНА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Съгласно графика за изпълнение стриктно ще се съблюдава работното време за 

работа със специализирана техника създаваща шум. При всички случаи, в които може да се 
налага използване на такава техника извън разрешения часови прозорец ще се търси 
съгласието на Възложителя.

Б. ОПАЗВАНЕ НА НАЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Съгласувано с Възложителя ще се вземат необходимите предохранителни мерки 
против повреди ши замърсяване на наличното оборудване и околното пространство. 
Изпълнителят гарантира, че ще възстанови евентуални повреди ши замърсяване за своя 
сметка.

В. ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
При извозването на строителните отпадъци до местата за натоварване в 

самосвали, ако не е възможно ши не е целесъобразно те бъдат натоварени директно в 
самосвалите, ще се превозват с ръчни колички ши ръчно ще се пренасят и натоварват в 
самосвалите. Извозването до място на депониране, ще става със самосвали, снабдени със 
специални покривала непозволяващи разсипването по време на транспорт. Депонирането 
на строителните отпадъци ще става на определените от Възложителя за тази цел места.

Г. МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
- Персонала ще бъде окомплектован с ръчни защитни средства -  предпазни 

ръкавици, каски, ботуши и работни обувки, диелектрични ръкавици, предпазни очша, 
заваръчни маски и ръкавици;

- Всички работници ще са снабдени с работно облекло;
- Ще бъдат съгласувани с Възложителя и обозначени местата за складиране
на

материалите и строителните отпадъци;
-Ще бъдат съгласувани с Възложителя и обозначени маршрутите за
доставка с 

материалите;
-Ежедневно ще се провежда инструктаж на персонала отразен в книгите за 

инструктаж с подписи на инструктираните;
-Ежедневно ще се указват възможните за деня рискове относно опазването
на

здравето и особеностите на ежедневните работи на съответния обект;
-Нарушителите на инструкциите по безопасност на работата ще бъдат 

отстранявани от работа;
Д. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Специално внимание ще се обърне на необходимите противопожарни мерки 

за предпазване обектите от възникване на пожар;
Ще бъде създадено и инструктирано звено за първоначално противодействие 

на възникнали пожари;
Строителните места ще бъдат оборудвани с противопожарни средства;
Ежедневните инструктажи по безопасност ще включват и инструктаж за 

мерките за пожаробезопасност и начините и средствата за борба в случай на възникване;
На работните места с риск от възникване на пожар ще се поставят 

предупредителни табели;
Ще бъде забранено паленето на огън на работните места;
Нарушителите ще бъдат отстранявани от работа;

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕСУРСИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
2. ОБЕМНА ИЗВЪРШВАНАТА РАБОТА
2.1. ЧАСТПАРКОУСТРОЙСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
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Предметът на изпълнение на обществената поръчка е обновяване на 
съществуващата стара детска площадка за игра. Технологично първо ще се извършат 
демонтажни дейности на старите детски съоръжения и настилки, след което ще се 
изпълнят на нови настилки, ще се монтират нови съоръжения, метална ограда, кош за 
отпадъци, пейки и маса за шах.

Демонтажните работи ще се изпълнят за срок от 5 дни -  от 1-ви до 5-ти ден. Те 
включват демонтаж на стара метална ограда, демонтаж на детски съоръжения, 
разваляне на настилка от бетонови плочи и разваляне на настилка от каучукови плочи.

Строителните и монтажни работи по направата на нови настилки и изработка и 
монтаж на нова ограда, ще се изпълнят, както следва:

Армираната бетонова настилка ще се изпълни от 3-ма работника за 3 дни -  от 6- 
ти до 8-ми ден. Саморазливна каучукова ще се положи за един ден от специализирано звено 
от 3-ма работника на 14-ти ден.

Доставката на детските съоръжения ще се осъществи на 10-ти ден, заедно с 
доставката на металната ограда. От 11-ти до 13-ти ден ще се изпълни борд за ограда, 
бетонът за бетониране на тръби за колони за ограда и монтажът и от 3-ма работника в 
звено. Модулите/елементите на оградата ще се заготвят в специализиран цех.

Предвижда се да се монтират следните съоръжения: комбинирано детско 
съоръжение, въртележка, люлка, клатушка, маса за шах, детска черна дъска за рисуване и 
писане, която ще се използва и от деца с увреждания, представляващи:
- клатушка - детско съоръжение CLK- 301;
- дъска за рисуване- детско съоръжение CD -  106;
- комбинирано детско съоръжение CJ-108;
-люлка -детско съоръжение CL-102;

Същите ще бъдат сертифицирани съгласно БДС- EN-1176, Наредба №1 от 
12.01.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра. Всички детайли на конструкцията са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и 
шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна 
употреба. Сглобките са осъществени чрез метален резбови обков със скрити глави, който 
не позволява разглобяване без специален инструмент. Всички останали части и елементи на 
съоръженията са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични 
покрития. Съоръжениятаще бъдат придружени с необходимите декларации за 
съответствие, издадени въз основа на изпитвателен протокол от лицензирана 
лаборатория за съответствия на изискванията на БДС EN71-33. Всички модули в 
съоръженията, в които има включени въжени елементи се изработват от специално 
многожично стоманено въже Ф16 мм, със необходимата полиамидна оплетка.

Монтажът им ще се изпълни от 3-ма работника за 3 дни -  от 19-ти до 21-ти ден.
На 21-я ден в района на площадката ще се монтират пейки и кошче за отпадъци от 

звено от 3-ма работника.
Проектът за озеленяване е съобразен със съществуващата растителност и 

максималното и запазване. На 26-ти ден ще се изпълни озеленяване от 2-ма работника — 
доставка на Фиданки Явор 6г. и изкопаване на дупки със засаждане. В последния 30-ти от 
графика са предвидени изработка и монтаж на табели от 2-ма работника.

- Парковата пейка - чугунена конструкция и дървени седалка, като подлакътниците 
са от чугун. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез 
анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с 
оглед предпазване от вандализъм.
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- Кошче за отпадъци от метална конструкция и дървени елементи. Предназначени 
за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. 
Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед 
предпазване от вандализъм. Металната кофа за отпадъци е подвижна и има вътрешна 
дръжка.

-Дърветата (Фиданки Явор) се фиксират с 3 бр. обли колове, с диаметър 8 см и 
напречни разпънки - 3 бр. За закрепване на новозасаденото дърво към дървените колове, се 
поставя текстилна лента. Коловете трябва да са с височина 2,50 м. Коловете се 
разполагат на разстояние мин 0,40 м от стъблото всеки, в позиция -  върха на 
равностранен триъгълник. Широколистните дървета трябва да са правостъблени, без 
механични повреди по кората и да са със симетрична корона. За новозасаденото 
широколистно дърво се извършва еднократна обилна поливка, от около 30 л. Дървените 
коловете за укрепване на дърветата трябва да са: прави, с обелена кора, горният им по- 
малък диаметър да е равно отрязан, а долният им край да е подострен и импрегниран на 
височина 1 т.

Временното съхраняване на различните видове растителност на обекта, да става 
съобразно изискванията на съответните БДС и отраслови нормативи.

Съществуващата растителност, попадаща в обхвата на строителната площадка, 
да бъде защитена от механични повреди, при извършването на строителните работи.

2.2. ЧАСТВиК
Предвидено е линейно отводняване чрез монтиране на отводнителен улей от готови 

модули по цялата дължина в южната частна площадката. В края на улея се монтира 
събирателна шахта с дъждоприемна решетка.

Работите ще се изпълнят в следната последователност:
Изкопните работи за полагане на тръбите ще се изпълнят от 3 работника за два 

дни -  от 9-ти ден до 11-ти ден. Доставката на речен пясък за засипване около тръби и под 
улей е предвидена на 9-ти ден от 1 работник. Направата на пясъчна възглавница под 
улеите е предвидена за изпълнение на 10-ти ден от 2-ма работника. Доставката и 
полагането на бетон за легло на отводнителните улеи е на 11-ти ден от 1 работник. 
Доставката и монтажът на улеи от сглобяеми елементи и монтажът на челна плоча ще 
се изпълнят на 13-ти ден от 2-ма работника. Направата на пясъчна възглавница под и 
около тръби ще се изпълни на 13-ти ден от 1 работник. В същия ден ще се положат и 
тръбите за външна канализация от 2-ма работника. Последва обратно засипване на 14-ти 
ден, изпълнено от 2-ма работника, доставка и монтаж на водосъбирателна шаха към улей 
на 14-ти и 15-ти календарен ден от 1 работник. На 14-ти ден е предвидено пробиване на 
отвори Ф150 мм в армирана бетонова стена на РШ от 1 работник. На 16-ти ден са 
предвидени машинно разриване на земни почви с булдозер, ръчно натоварване и извозване на 
земни почви със самосвал от 3-ма работника и машинно почистване на улична канализация. 
На 17-ти ден е предвидено хидравлично изпитване плътността на връзките на 
канализацията от PVC тръби Ф110 от 2-ма работника.

2.3. ЧАСТЕЛЕКТРО-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Предвижда се осигуряване на видеонаблюдение на детските площадки и уличните 

кръстовища. Комутаторите за камерите за видеонаблюдение да се монтират в кутии на 
стълбовете за осветление. Камерите са за външен монтаж и се монтират на стълбовете 
за осветление и се окабеляват до съотвения комутатор посредством кабел FTP, 
дължината на кабела между камерата и комутатора не трябва да превишава 90м. Всеки 
комутатор се свързва посредством оптичен кабел с рутер в централна градска
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наблюдателна станция, което е ангажимент на инвеститора, а рутера се свързва към 
мрежово записващо устройство.

На обекта ще се монтират 1 бр. IP камера, 4Мрх, вариофокален обектив 2.8-12мм с 
инфраред осветление до 30 м. Камерата ще се монтира на стълбовете за улично 
осветление на височина не по-малко от 4м. Мрежовото записващо устройство (NVR) е 4 
канално с твърд диск за запис от 4 ТВ, монтирано във влагозащитен метален шкаф.

За видеонаблюдението използваните материали да отговарят на БДС 5504-82; БДС 
E N 13201:
- Фотоволтаичен панел 50Wсъгласно БДС EN60439; DIN 57160;
- Тръба HDPE 32;
- Кабел FTP кат. 6;
- Метален шкаф IP 65;
- NVR HDD 4;
- IP камера 4Mpx вариофокална 2,8-12мм;

Работите ще се изпълнят в следната последователност:
Трасирането на кабелната линия ще се изпълни от 1 работник да 1 ден -  14-ти. 

Развалянето на тротоарната и асфалтовата настилка ще се изпълни на 14-ти и 15-ти ден 
от 2-ма работника. От 16-ти до 20-ти ден ще се изпълни направа на изкоп със зариване и 
трамбоване под тротоар. На 18-ти ден ще се направи подготовка на подложка за полагане 
на тръби от 1 работник, след това ще се положи PVC тръба Ф110 на 19-ти и 20-ти ден от 
2-ма работника, засипване, полагането на изкоп на сигнална лента и окончателно 
засипване. На 21-ви и 22-ри ден ще се изпълни изкоп със зариване и трамбоване на кабелно 
трасе под асфалт от 2-ма работника. На 21-ви ден ще се направи подложка за полагане на 
тръби от 1 работник, след това на 22-ри ще се положат стоманените тръби от 2-ма 
работника, ще се засипе, ще се положи сигналната лента от 1 работник, след което ще се 
направи окончателно засипване. От 23-ти до 25-ти ден ще се изградят типови шахти 
60x90 и ще се сложат реперните знаци от 2-ма работника. Доставката и изтеглянето на 
каналната мрежа в HDPE тръба Ф32, изтеглянето на FTP кабел, направата на суха 
разделка, прозвъняване и присъединяване на сигнални кабели ще се изпълнят от 25-ти до 27- 
ми ден от 2-маработника. Едновременно с това от 25-ти до 27-ми ден ще се възстановява 
тротоарната настилка, а на 27-я ден и асфалтовата от 3-ма работника. На 28-ми ден ще 
се доставят и монтират метален шкаф IP-65, NVR, UPS, външна IP камера от 2-ма 
работника. На 28-ми и 29-ти ден ще се направи настройка и пуск на системата за 
видеонаблюдение, на 29-ти ден ще се проведът приемо-предавателните изпитвания от 2-ма 
работника.

Изготвяне на екзекутивна документация ще се подготви последния 30-ти ден преди 
предаване на изпълнените СМР от техническия ръководител на обекта.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
За изпълнението на СМР е разработен линеен график с обща продължителност на 

строителството вкл. предаване на обекта -30 календарни дни
4. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
След завършване на обекта следва подписване на констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) - съставя се 
на основание чл. 176, cm. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на 
проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически 
правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните 
части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е
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основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен 
надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация 
от строителя на възложителя; актът съдържа:

а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 
екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на 
строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, 
дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други 
документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени 
изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида 
при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на 
неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за 
издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да 
бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др. ;

в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) доказателства, че строежът е 
изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна 
документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ и условията на 
сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за 
приемане на строежа, частта или етапа от него;

Експертният състав, вкл. техническия ръководител ще подготви необходимата 
документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Разделяне на горните етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични 
застъпвания и прекъсвания както е посочено и в представения линеен график за 
изпълнението на СМР, но всеки етап започва след преглед на мероприятията и 
положителни отговори по Информационните листове.

5. МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СТАНДАРТИ 
Приложен е списък на необходимите материали за изпълнение на поръчката в табличен 
вид.

Общи изисквания за качество и работа:
Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР, според условията на 

договора трябва да бъдат нови продукти.
Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката ши в 

складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в 
съответствие с определените технически стандарти, спецификации ши одобрени мостри 
и каталози и доставените материали ще бъдат вншштелно съхранявани до влагането им в 
работите.

Всички произведени продукти ши оборудване, за които се възнамерява да бъдат 
вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и 
детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където 
могат да се пршожат такива.

Каталози и препоръки на производителите
Това са каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на 

Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с 
техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и 
изходните данни ши технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр.

Такива препоръки и инструкции не освобождават Изпълнителя, от които и да бшо 
от неговите договорни задължения и гаранции за качество. Такива каталози ще бъдат в
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съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на 
одобрение от Консултанта.

Мостри и каталози
Това са мостри на материали или каталози на произведени продукти, цветни 

таблици, които Изпълнителят представя в 2 броя за одобрение от Консултанта.
Мострите или каталозите са представени с фотокопие на декларация за 

експлоатационни характеристики в съответствие с техническите стандарти и 
фотокопие за съответствие с изпитванията за пожарна безопасност, за които е 
необходимо.

Технически стандарти
Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги ще бъдат спазвани. 

Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: 
са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български 
стандарти и разпоредби или

- за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и 
разпоредби.
Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро 

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна 
документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Консултанта и 
писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата 
необходима информация в съответствие с инструкциите на Консултанта. Консултантът 
е длъжен да вземе решение в срок от 5 дни след получаването на тази информация. В 
случай, че сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не 
гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи 
стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ СЕ 
СПАЗВА Т СЛЕДНИТ НОРМА ТИВНИ АКТОВЕ:

- Закон за устройство на територията;
-Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството;
- Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
-Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
-Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството;
-Наредба №1з-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при е експлоатация на обектите;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Закон за камарата на строителите.
- Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 
на строителя.
- Закон за признаване на професионални квалификации.
- Наредба №1з-489 от 2007 г. за реда за осъществяване на държавен 
противопожарен контрол.
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- Наредба №1з-1697 от 2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност 
по пожарна безопасност и защита на населението.
- Наредба №1з-2101 от 2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно- 
спасителна дейност.
- Закон за здравето.
- Закон за опазване на околната среда.
- Закон за защита от шума в околната среда.
- Наредба №12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на товарно - разтоварни работи.
-Наредба №7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия н а труд на работните места и при използване на работното оборудване.
- Наредба №3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място. Закон за техническите изисквания към продуктите.
-Наредба №5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка 
на риска.
-Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти.
-Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните 
предпазни средства.
-Закон за националната стандартизация.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни 
актове в областта на строителството.
❖  Линеен график за изпълнение на поръчката, ведно с приложение, съдържащо за всеки вид 

СМР, съгласно количествената сметка представяне на предвижданията за механизация, 
материали и зает персонал:

о Диаграма на работната ръка; 
о Диаграма на механизацията.

♦♦♦ 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.

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
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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 
и приложенията към него са видни ключовите експерти и броя на работниците, ангажирани 
със съответната дейност. Представени са 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. 
Линейният календарен график за изпълнение на строителните работи, отразява всички 
посочени в количествената сметка дейности, същият е придружен с диаграма на работната 
ръка и диаграма на механизацията.
- 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.

2.2.5.2. Ценово предложение:
Съдържание:
Участникът е представил финансово предложение за изпълнение на поръчката, 

включващо:
❖  Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 8.
❖  Остойностена количествена сметка за строителния обект.
❖  Анализни цени.

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 и 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 :
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ЕВРОПЕЙСКИ с ъ ю з  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

I. Предлага за отстраняване от производство по възлагане на обществена поръчка за 
строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти с 
обява, с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА 
ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“, участника „ИНВЕСТСТРОЙ“ 
ЕООД.

II. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 
изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на 
участника „БИЛДЕР” ЕООД, съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 
офертите.

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”.
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 (Ol) - 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 (Ol).
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 (Ol) 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:
Ol -  Q1 мин, х 40 , където 

Ol у
• 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
• Ol 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 
№4.

Важно: В подхода и програмата за изпълнение на поръчката участникът следва да 
предложи организация за изпълнение на строително-монтажни работи, която счита за
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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 
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;
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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 
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, пий 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.

ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК „БИЛДЕР” ЕООД:

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите 1.
Цена за изпълнение на поръчката (01) и Организация за изпълнение на поръчката 

(02), както и така извършеното крайно оценяване на участника, са закрепени 
таблично, както следва:
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„БИЛДЕР” ЕООД

Оценка по показател: 4(1 точкиЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Q1) ___________  ___________
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)__________
12 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, 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:
- Подготовка на площадката - този етап се състои от процеси по почистване на площадката, 

обозначаване на строителния обект, следене за изпълнение на мероприятията по 
информационен лист, поставяне на информационна табела и ограда, определяне на местата 
на санитарно-битовите помещения, фургони, складови площи за доставка и съхранение на 
материали, постоянен контрол на техническата изправност на строителното оборудване и 
механизацията. Участникът предвижда да определи отговорни лица за прилагане на първа 
помощ, за борба с бедствия, аварии, пожари, за евакуация и да извърши оценка на риска 
преди започване на строителните дейности, която обхваща всички етапи от строителния 
процес, избора на работно оборудване и всички необходими параметри на работната среда.
- Представени са предвижданията за мобилизация на обекта. В рамките на времето за 
мобилизация ще се изготви Работен проект за организация и изпълнение на строителството 
/РПОИС/ включващ: - Актуализиран график за изпълнение; График за снабдяване с 
необходимите материали; График за осигуряване на необходимата техника; График 
подробен за осигуряване на необходимата работна ръка; Мерки по ЗБУТ; Мерки за опазване 
на околната среда;
- Изпълнение на необходимите дейности по временното строителство, включително: 
Изграждане на временен ел. провод за битовите и строителните нужди на обекта; Монтиране 
на временни преносими тоалетни; Оборудване на строителната площадка с фургони за 
канцеларии и битови нужди; Изграждане на временни приобектови складове; Поставяне на 
табели указващи временната вътрешна организация на движението и мерките по опазване
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безопасността и здравето; Поставяне на необходимите и знаци обозначаващи наличието на 
входове и изходи на строителния обект; Осигуряване на нощно осветление на обекта; 
Поставяне на информационна табела;
- Представени са предвижданията за: - снабдяване с материали,складово стопанство, 
опазване на наличното имущество, извозване на строителните отпадъци мерки по 
безопасност на труда и противопожарна защита;
За етапа на изпълнение на строителството са описани предвижданията за изпълнение на 
всички видове СМР, съгласно количествената сметка.
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 за всеки вид СМР, с представяне на: - 
организация, подход, взаимна обвързаност на дейностите, времетраене и срок, разпределение 
на ресурсите - ключови експерти и изпълнителски персонал, материали, механизация. 
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 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.
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, брой работници, 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 в приложението към линейния график е 
представена механизацията, която ще се използва при изпълнението на обекта. Описани са 
вид на техниката, брой на машините и дните, през които същите ще работят. При анализ на 
представената информация като част от организация на ресурсите комисията счита, че: 
участникът е предвидил да ангажира действително необходимото оборудване за изпълнение 
на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология 
на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 
изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за 
изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 
технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за 
изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания обем и
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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. Участникът посочва разпределението на задълженията 
и отговорностите на ключовите експерти -  Технически ръководител, Строителен инженер, 
Координатор по ЗБУТ и Специалист по контрол на качеството. Освен ключовите експерти, 
участникът предлага и Ръководител на бригада (Бригадир). Той ще ръководи мобилните 
специализирани звена от квалифицирани работници за изпълнение на някои специфични 
дейности, например за полагане на саморазливна каучукова настилка. Представено е 
разпределение на работната ръка съгласно КС - за всеки отделен вид СМР е определен броя 
на работниците и ключовите експерти, ангажирани със съответната дейност, 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 на 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 посредством срещи между заинтересованите страни. 
Участникът ще използва оперативно отчитане на хода на строителството. Ще се провеждат 
ежедневни оперативки, касаещи текущи задачи и срочното им решаване. На всяка среща ще 
се съставят протоколи, ще се обсъждат въпроси свързани с обекта и ще се вземат 
управленски решения необходими за срочното изпълнение на поръчката. 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.
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
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отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на 
договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в 
съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 
наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от 
реализирането им.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите по 
настоящия показател, налице са предпоставките за оценка на предложението с 12 точки, 
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.
Не са налице предпоставки по отношение на предложението да може да бъде заключено 
наличието на 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) 52 точки

Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, 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: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА 
НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН ", както следва:

I място: „БИЛДЕР“ ЕООД,
с получена обща комплексна оценка КО = 52 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: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“, класирания на първо 
място участник, както следва:
„БИЛДЕР“ ЕООД,
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани 
от класирания участник в предложението му:
❖  Цена за изпълнение на поръчката: 97 278.32 лева /словом деветдесет и седем хиляди 

двеста седемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС.
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❖  Ценови показатели:
о Часова ставка: 3.50 лева/час ; 
о Допълнителни разходи за труд: 80 % ; 
о Допълнителни разходи за механизация: 50 % ; 
о Доставно-складови разходи: 8 % ; 
о Печалба: 10%.

Срок за изпълнение на поръчката: 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от 
извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол 
за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво 
съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга от 
лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.

*♦* 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:

полоо/сен подпис
Председател: инж. Мариана Александрова Цекова

Членове:

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

положен подпис положен подпис
Сузана Замфирова Хаджийска Любомир Петров Равелов

положен подпис положен подпис
Хамди Хилмиев Моллов Станка Василева Делирадева

положен подпис и печат
Дата: 10.07.2017 Утвърдил:........................................
гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ

Кмет на община Смолян

Този документ е създаден в рамките на 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 № 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., 

съфинчнсирина от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието па публикацията се носи от Община 
Смолян и при никакви обстоятелства не момее да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на

ОПРР 2014 - 2020 г.

* Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 
Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и 23 от Закона за зашита на личните данни.
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