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ПРОТОКОЛ 
 

 

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

възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – 

чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“, открита с обява на 

кмета на община Смолян № 15 от 15.11.2017 г., публикувана заедно с цялата документация на 

сайта на община Смолян на интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2162 - 

профил на купувача, за която обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

на Портала за обществените поръчки е публикувана информация под уникален код ID 9070364. 

 

 

Първо заседание: 

 

На 24.11.2017 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

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

изпълнение на Заповед № ОП-60/24.11.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател: 

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

Членове: 

Златко Славчев Карамучев -  юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в Община Смолян 

Хамди Хилмиев Моллов - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в Община Смолян 

 

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

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

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

тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както следва: 

  

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

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

  

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

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

 

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

следните констатации: 

 

 3.1. Регистрирани предложения –3 /три/ оферти, както следва: 

 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата и час на 

получаване 

предложението 

 

 

1. 

„АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД 

ЕИК: 128555553 

Адрес: гр. Ямбол  8600, площад Освобождение 7, 

офис 607; гр. Ямбол 8600, ул. Бъкстон № 5; 

електронна поща: ssia@abv.bg 

 

 

ДЛ010888 

 
 

23.11.2017 г., 

12:14 ч. 

 

 

2. 

„ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ 

ЕООД 

ЕИК: 200507906 

Адрес: гр. Бургас 8000, бул. Мария Луиза № 59, 

ет.4; електронна поща: office@proektirane.org 

 

 

ДЛ010895 

 
 

23.11.2017 г., 

14:52ч. 

 

 

3. 

„БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД 

ЕИК: 202844128 

Адрес: гр. София 1612, район Красно село, ж.к. 

Хиподрума, ул. Григор Начевич № 11, вх. В, ет. 

партер; електронна поща: office@bjgroup.eu  

 

 

ДЛ010896 

 
 

23.11.2017 г., 

15:20ч. 

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

 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост 

 

4. При отварянето на офертите присъстваше само един представител на един от  

участниците - Златин Атанасов Атанасов, пълномощник на управителя на „ВиК 

ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, редовно упълномощен, които 

обстоятелства са удостоверени в Списък на участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители, присъстващи при отварянето на офертите.  

 

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

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

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

комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите предложения. Съгласно 

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

подпише техническите и ценови предложения на другите участници в обществената поръчка, 

което право не беше използвано. С извършването на горепосочените действия приключи 

публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията 

продължи работата си в закрито заседание.  

 

 

Второ заседание: 

  

 На 21.12.2017 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-60/24.11.2017 г.на кмета на община Смолян назначената комисия 

се събра за провеждане на следващо заседание.  

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192 и чл.195 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.72, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане на документите съдържащите се в 

офертите на участниците „АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД, „ВиК 

mailto:ssia@abv.bg
mailto:office@proektirane.org
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ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД и „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД 

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

установяване на съответствие на техническото предложение с предварително обявените 

условия и установяване на съответствие на ценовото предложение с предварително обявените 

условия), преценка за наличие на необичайно благоприятни оферти и изискване на подробна 

писмена обосновка, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните 

констатации: 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор (включително установяване на 

наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности 

или фактически грешки) и с предварително обявените условия: 

 

1.1. „АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД: 
 

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

на участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

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

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

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

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

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

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

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и документи за създаване на 

обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

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

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

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

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

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

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

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е, че е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване 

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

именно: услуга/и по инвестиционно проектиране във фаза технически и/или работен 

проект за изпълнение на строителство (изграждане, рехабилитация, реконструкция 

и/или ремонт) на клон/ове на водоснабдителната и/или канализационната мрежа (или 

еквивалентен/ни строителен/ни обект/и) с обща дължина на проектирания/те 

клон/ове минимум 10 км - в Част ІII, раздел Б, т.1 на Образецa на документ за 

обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1, участникът е декларирал 

опита си в сферата на проектирането, включващ: вид дейност - изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза технически за доизграждане и реконструкция на 

водопроводната и канализационна мрежа на гр. Павел баня, при обща дължина на 

проектираните водопроводни клонове от 10 500 м и на проектираните 

канализационни клонове от 2 500 м; период на изпълнение на дейността - 12.01.2015 

г. - 08.04.2015 г.; получател: община Павел баня; стойност 8 100 лева. 

 Удостоверил е, че за изпълнение на поръчката разполага с проектантски екип, 

включващ експерти, както следва: ВиК инженери, Геодезист, Инженер конструктор и 
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Инженер транспортно строителство, всеки от които отговаря на изискванията на 

възложителя за професионална квалификация и опит - в Част ІII, раздел Б, т.2 на 

Образецa на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1, 

участникът е декларирал данни за предвидения за изпълнението на поръчката 

проектантски екип, включително е представил подробна информация за 

притежаваната от всеки експерт образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя, като за декларираните обстоятелства по 

отношение на всеки експерт за наличие на пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и 

от комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност на интернет страницата на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране (КИИП) - http://www.kiip.bg/ - секция Регистър на 

КИИП – Проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП): 

http://www.kiip.bg/register ); 

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

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

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

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

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

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

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

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

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

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

с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

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

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

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

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

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

1.1.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително 

обявените от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

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

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

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

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

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

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

документ за упълномощаване. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 34 000 лева /словом тридесет и четири хиляди лева/ без 

ДДС; 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани 

от дата на подписване на договора за изпълнение  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо 

предвижданията на участника за организация на персонала: 

http://www.kiip.bg/register
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Участникът е представил всички дейности свързани с изпълнение предмета на 

поръчката по отделно и в тяхната съвкупност, които образуват стратегия на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок. Участникът предвижда в 

тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на 

последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на 

проекта.  

Наред с изброените специалисти в Образец №1, които са повече от минимално 

изискуемите от възложителя, участникът е посочил и участието на техник-геодезист, двама 

сондьори–геолози и технически контрол по част Конструктивна.  

Разпределението на дейностите между специалистите и времето за изпълнението 

участникът е показал в линейния график, неразделна част от настоящето техническо 

предложение.  

 Предвижданите дейности за изпълнение са разпределени от участника на следните етапи: 

 Етап  I - Подписване на договор: физическо подписване на договор между страните и 

представяне на всички изискани документи съгласно ЗОП, като резултатът е 

сключен договор, осъществена връзка между отговорните лица и уточнени начини за 

комуникация. 

 Етап  II- Първа работна среща - подготовка на екипа за работа, включва: 

Организиране на  първа работна среща на специалистите/проектантите. Първата 

работна среща ще се ръководи от управителя на юридическото лице – участник като 

на нея ще присъстват всички експерти. Участникът предвижда присъствието на 

тази среща на представител на Възложителя. На срещата ще се разпределят 

задачите и отговорностите на всеки член от екипа, уточняват се сроковете, прави се 

график за изпълнение на отделните видове проучвателни работи и ще се уточняват 

отговорниците, разпределят се човешки ресурси и налични технически средства. 

Дейностите по този етап са насочени към екипа за изпълнение на проекта и целят 

неговата мобилизация. Екипа се информира за сроковете междинни и крайни за 

изпълнение на обекта.  

 Етап III - Събиране, сортиране и обработване на изходни данни: Участникът 

предвижда  дейностите по този етап да се извършват в пряка комуникация с 

Възложителя. За всяка необходима информация участникът  изпраща писмено 

запитване към Възложителя, като в него подробно се описват необходимите 

началните данни за започване на проектирането. В този етап от изпълнението на 

предмета на обществената поръчка участникът ще набира информация относно: 

брой на населението; прираст на населението; актуални данни за потреблението на 

вода; проучване за необходимите водни количества за производствените 

предприятия, при наличие на такива; Данни за основния и допълващите източници за 

водоснабдяване на населеното място; специфични съоръжения по ВиК мрежите; 

Извършени инженерни проучвания - геоложки, геотехнически, хидроложки, 

хидрогеоложки, топографски, геодезически и т.н.; Действащ регулационен план и 

карта на възстановената собственост или одобрена кадастрална карта(при наличие 

на такава); Обеми и местоположение на захранващите водоем/и; Кота хранителна и 

кота водно ниво на водоема/ите; Данни за количество воден ресурс необходим за 

захранване на друго населено място; Алтернативни захранващи водоеми; Аварийно 

захранване към населеното място от други близко разположени агломерации; 

Осигурено захранване от населеното място към други близко разположени 

агломерации; Налична геодезична мрежа и нивелачни репери; Координатни регистри 

на геодезичната мрежа; Обхождане на терена на трасето на водопровода с 

представител на Възложителя и екип от поддържащото ВиК дружество с цел 

събиране на информация за участъци от трасето с особена важност и сложност. 

Участникът е предвидил възможни рискове при набавянето на информация (Забавяне 

при получаване на наличната информация или неполучаване на информацията – 

предвидил е причина за възникване на този риск и мярка за преодоляването му; 
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Недостатъчна подкрепа от Възложителя в процеса на одобряване и осигуряване на 

информация, проявление, мерки за предотвратяване от настъпване на предвиждания  

риск от участника, Мерки за контрол и координация). Участникът  предвижда за 

изпълнение на дейностите от етап III необходими ресурси, в това число: клетъчни и 

стационарни  телефони,компютри с необходимата интернет връзка, високо 

проходим автомобил за обхождане на трасето и набиране на информация от терен. 

Разпределение на дейностите: Участникът  предвижда  всеки от проектантите да 

оформи списък с необходимите му данни и да го предава на Управителя, последният  с 

писмено искане - изисква необходимите данни от Община Смолян. Проектантите по 

всички части следят получената информация, като попълват анкетни карти 

указващи наличието на данни и тяхното местоположение. Проектантите по части 

ВиК, Геодезия и Инженерна геология и хидрогеология  заедно с представители на 

възложителя и на ВиК дружеството обхождат терена и събират нужната им 

информация. 

 Етап IV - Извършване на геодезически  измервания:  целта на този етап участникът 

определя във връзка със създадене на необходима картна основа за проектиране на 

водопровода. Участникът предвижда измерванията да се извършват на терен с цел 

създаване на подробна снимка на релефа и ситуационните елементи, местоположение 

на налични водопроводни шахти, пътища, улици, вид на настилките, местоположение 

на общински и промишлени сгради и др. Проектанта по част Геодезия  заедно с 

техник -Геодезист  ще извършат полските измервания. Рискове при извършване на 

полевите геодезически измервания, определени от участника – забавяне извършването 

на полевите геодезически замервания, които са основата на разработване на 

ситуационните планове и надлъжните разрези. Предвидени са мерки за справяне с 

този риск. Резултати от предвидения етап участникът предвижда: Заснети са 

трасетата за реконструкция на водопровода, пътни настилки, огради, бордюри, 

съществуващи съоръжения по водопроводната мрежа; ще бъдат изчислени 

координатите на точките от подробната геодезическа снимка в координатна 

система, а техните коти във височинна система „Балтийска”; геодезическата 

снимка на терена, ще се използва за подложка при разработване на проекта за 

водопровода; съставяе на н 3D модел на терена в средата на Civil 3D; изчертаване на  

надлъжни профили по оста на трасето на водопровода. Мерки за контрол и 

координация посредством: Активно участие на  проектанта по част „Геодезия” в 

измерванията и следена  на място работа на екипа. При констатирани непълноти - 

ще се сформира екип за повторно/допълнително измерване. Резултатите от 

геодезическите измервания ще бъдат обработени със специализиран софтуер и 

проверени от експерта Геодезист за наличие на груби грешки. Необходими ресурси: 

Пряко участие на проектанта по част Геодезия  заедно с него ще работи и 

Геодезист. Участникът проявява готовност в този етап да включи и помощен екип 

от геодезисти, който има на свое разположение. За извършване на геодезическите 

измервания участникът разполага с високо проходим автомобил. Участникът ще 

обработва измерванията с със специализиран софтуер Т PLAN и MCAD. Участникът 

декларира че разполага и с два броя тотални станции TOPCON и един брой GPS- CHC 

LT500 за извършване на геодезическите измервания. Разпределение на дейностите: 

Проектанта по Геодезия сформира екип за полски измервания с друг геодезист от 

екипа на участника. Работата на екипа /полските измервания/ започват веднага след 

получаването от възложителя  на данните за налична геодезична мрежа и 

съответните координатни регистри. След приключване на полските измервания, 

данните се предават за обработка. Геодезическите измервания и обработката им 

участникът определя време за изпъление в размер на  общо 6 дни.  

 Етап V - Геоложки проучвания – Геоложки и хидроложки проучвания на терена, 

необходимост от обследване на вида почва, в който ще се изпълняват изкопните 

работи за реконструкцията на водопровода. Резултати: обследване на геоложките и 



                                       

7 

хидрогеоложките характеристики на терена, през който ще минават трасетата на 

водопровода. Мерки за контрол и координация: Проектанта по част „Инженерна 

геология и хидрогеология”  ще участва активно в проучванията и ще следи на място 

работа на екипа с цел пълно, точно и качествено извършване на геоложките 

проучвания. Резултатите от геоложките проучвания ще се отразят в доклад. 

Необходими ресурси: участие на проектанта и двама сондьори . Разпределение на 

дейностите: сформиране на екип, които ще продължи работа общо 3 дни. Следва 

обработката на геоложките проучвания.  

 Етап VI - Проект по част Водоснабдяване-технологична - Част Водоснабдяване -

технологична на проекта ще включва: Проект във фаза Работен за рехабилитация на 

разпределителната водоснабдителна мрежа на село Гела със зониране на 

мрежата;проект във фаза Работен на довеждащия водопровод от новопроектирания 

напорен резервоар до населеното място-връзката с вътрешно разпределителната 

мрежа. Проектът се разработва върху подложка от извършените геодезически 

измервания и ще съдържа: Обяснителна записка -за разпределителната мрежа и за 

довеждащия водопровод;  подробно ще бъдат описани: зоните с проектните 

диаметри и напори, оразмерителни водни количества, пояснения относно проектните 

решения, спецификация на основните материали и съоръжения. Ще се представят 

етапи за изпълнение на СМР, които ще са три на брой и ще са съобразени с утвърдени 

от Общината бюджети; Хидравлични изчисления за разпределителната мрежа и за 

довеждащия водопровод на участъците ще съдържа информация за: име на 

водопроводен клон, име на участъците по него, начален и краен възел на профила, 

тръба външен и вътрешен диаметър, дължина на участъка, поток, скорост, наклон и 

загуби на вода. Чертежи за разпределителната мрежа и за довеждащия водопровод, 

включващи: Ситуационния план дава информация от теренните проучвания на 

населеното място, за регулационния план, за съществуващи инфраструктури, за 

разположението на водопроводните профили в детайли (номер на профила, номера на 

участъците по него, дължини, диаметри), за съоръженията по водопроводните 

клонове, необходими за нормалното функциониране на мрежата (спирателни кранове, 

пожарни хидранти, автоматични въздушници, регулатори на налягане и т.н.). 

Планът ще се изготви в мащаб M1:500 който в най-голяма степен да онагледява 

проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове 

СМР; План с оразмерителни данни към проекта за реконструкция на водопроводната 

мрежа същия ще служи  да дава информация за регулационния план на населеното 

място, за разположението на водопроводните профили в детайли (номер на профила, 

дължини, диаметри, наклони, провеждано водно количество в конкретните участъци, 

скорост на водата, загуби). Плана ще се изготви в подходящ мащаб който в най-

голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно 

изпълнение на всички видове СМР; Монтажен план  - монтажни схеми на възлите с 

означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, 

вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.; Надлъжни 

профили - М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините на водопроводните 

клонове с означени оразмерителни данни(водно количество протичащо през 

отделните участъци, скорост на водата, наклон, дължина, загуби, използван 

диаметър, вид и атмосфери на тръбите), местата на монтажните възли, връзки с 

други водопроводни профили с данни за име на профила, кота нивелета и диаметър на 

тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на 

съществуващия терен и категорията на земната почва, разположението на 

предвидените арматурите по водопровода и напречни профили; Детайли и основни 

възли на системата /изработват се в рамките за 3 дни и включващ:Укрепване на 

тротоарен спирателен кран; Пожарен хидрант;Сградно водопроводно отклонение; 

Опорен блок при хоризонтални чупки; Детайл за възстановяване на улични настилки; 

Укрепване на ел.кабели;Укрепване на съобщителни кабели;Шахта въздушник;Шахта 
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отток и други детайли посред спецификата на обекта; КС и КСС за СМР за 

разпределителната мрежа и за довеждащия водопровод се изработват се за 7дни. 

 Етап VIΙ - Част Водоем - технологична и СОЗ на проекта ще включва: Проект за 

нов напорен резервоар на селото с обем 300 м3; Определяне и отреждане на СОЗ на 

водоема. Участникът определя проектът да съдържа: Обяснителна записка  с 

описани: вида на резервоара, параметрите му, СМР по изграждането, тръбните 

разводки в съответните камери, начина на полагане на хидроизолацията, 

определената СО; Чертежи -Ситуационния план - дава информация от 

ситуационното разположение на резервоара и План на напорния резервоар със 

съответните разрези - указват се материалите за изпълнение, размерите на 

резервоара, сухата и мократа камери, хидроизолация, детайлно указване на тръбните 

разводки в мократа и сухата камери и др. Гореописаните чертежи се изработват се 

от - за  3 дни. КС и КСС за СМР на резервоара. За да се избегне повтарянето на 

дейности между Част конструктивна и част ВиК, са включени всички дейности по 

доставка и монтаж на арматурите във водоема.  Участникът определя мерки за 

контрол и координация под следната форма: Разработването на проекта да се 

извърши с прякото участие и при непосредствения контрол на проектанта по част 

Водоснабдяване -от водещия проектант. В разработването на проекта ще участват 

и двама инженери. Водещия проектант ще следи дали проекта по част 

Водоснабдяване и Част Водоем е съобразен с действащата в момента нормативна 

база в страната. Разработването на проекта по част Водоснабдяване и Част 

Водоем ще се извърши от екип от ВиК специалисти. В екип ВиК участват водещ 

проектант на екипа и главен отговорник за качественното изпълнение на проекта. За 

изработването на работния проект ще се използват основно следните програмни 

продукти: Hydra - разработка на технологичните решения за водопроводната мрежа 

и пресмятане на хидравлични изчисления;MS Office- обработка на текстова част към 

частите на работния проект,EXSEL.Участникът декларира, че разполага с тези 

продукти и с обучени специалисти, които могат да работят с тях.Освен това и със 

стационарни компютърни конфигурации - 3 бр. преносими компютри - 2 бр. лазерни 

принтери- за печат А4 формат - 2 бр. мастилено струен принтер- за печат А3 

формат - I бр. Участникът прави разпределения на дейностите: На база от 

събраните изходни данни, обхождането на терена и извършените геодезически 

измервания разработва ситуационен план на водопроводната мрежа -2дни; След 

изготвяне на ситуационния план се преминава към хидравличните изчисления на 

мрежата - 4дни; Заедно с хидравличните изчисления се прави и плана с оразмерителни 

данни - 4 дни; След изготвяне на ситуационния план може да се премине към 

разработване на монтажния план на водопроводната мрежа - 4 дни;  При уточнени 

трасета на водопровода, направени хидравлични изчисления е ясно зонирането на 

мрежата и местоположението на регулаторите. След което да се проведе Втора 

работна среща при която се предават необходимите им данни за разработването на 

съответните части. Посочени са двама инженери, които ще разработват съответно 

част ПУСО и части ПБ и ПБЗ - разполагат с необходимите данни.Участникът 

определя след втората работна среща водещия инженер да оформи Обяснителната 

записка необходими  общо 4 дни, два дни поотделно записката на водопроводната 

мрежа и за водоема и  два дни за довършване на записката.Надлъжни профили - 3 дни 

след приключване на надлъжните профили същия започва да работи по плана на 

водоема и тръбните мрежи във водоема -  3 дни.  След изготвянето на чертежите на 

водоема инженера ги предава на конструктора за конструктивни изчисления и 

чертежи, инженера продължава с разработване на необходимите детайли - 3 дни; 

Два дни след като са започнати надлъжните профили и вече има готови - инженера 

започва КС и КСС-тата за СМР на водопроводната мрежа и довеждащия 

водопровод. Работата продължава 7 дни успоредно с изработването на останалите 

надлъжни профили и на детайлите. КС и КСС-тата за СМР на водопроводната 
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мрежа и довеждащия водопровод включват само изкопно насипните, 

възстановителните и доставно монтажните работи по водопроводите. Участникът 

е определя проектно сметната документация съдържа КС и КСС-та на СМР по 

реконструкцията на водопроводните клонове. За проекта по част Водоснабдяване КС 

и КСС-та на СМР ще се изработят от инженер за 7 дни. За частите Коструктивна, 

Пътна и ВОБД- КС и КСС- тата ще се изработят от проектантите по 

съответната част. Сглобяването/Събирането на КС и КСС-тата в обща Част — 

Проектно сметна документация за 2дни. 

 Етап VIIΙ -  Втора работна среща, в този етап участникът предвижда   да започне 

след като са уточнени трасетата на водопровода /има готов ситуационен план/, 

направени са хидравличните изчесления и плана с оразмерителни данни /уточнено е 

занирането на мрежата и местоположението на регулатарите за налягане и други 

необходими шахти и съоръжения/. Цел на този етап е  да се направи преглед на 

сроковете и наличието на проблеми при разработване на проекта. Извършва се 

междинно съгласуване между специалностите. Друга цел на втората работна среща 

е да се предаде проекта за изпълнение на другите части на проекта: Геодезия, 

Инженерна геология и хидрогеология, Конструкции, Пътна, ВОБД, ПБЗ, ПУСО, ПБ 

При констатирани проблеми и закъснение участникът има за цел да мобилизира целия 

си екип за спазване на сроковете.комуникация с Възложителя, с опция за корекции на 

проекта.  Мерки за осъществяване на контрол  чрез разпореждания от страна на 

ръководителя на екипа, чрез становища, молби, доклади и др. от страна на 

служителите. Резултатите от оценката на дейностите до този етап се обобщават 

в протокол, за чието съставяне отговаря съответния проектант. Протоколът ще 

включва:-мероприятия за подобряване на процесите; подобряване на услугите по 

отношение изискванията на клиентите; планиране на ресурсите. Участникът 

определя необходимите превантивни и   коригиращи мерки като планира сроковете за 

тяхното изпълнение.  

 Етап ΙХ - Проект по част Геодезия включва: Подробна геодезическа снимка по 

трасета, включваща пътните настилки, бордюри и оградите покрай тях; 

Обяснителна записка; Чертежи. Мерки за контрол и координация: кородинацията 

между екип Геодезия и екип ВиК, посредством пряка връзка, телефон, имейл. 

Необходими ресурси:човешки ресурс програми. Разпределение на дейностите: 

участникът предижда работата по този етап да започне след приключване и 

обработка на първоначалните полските измервания и след завършване на 

ситуационния план и плана с оразмерителни данни по част Водоснабдяване. 

 Етап X - Проект по част Инженерна геология п хидрогеология: Предвиждани 

резултати от участника: възложителя да получи геоложки доклад, който да включва 

всички необходими инженерно- геоложки и хидрогеоложки данни, във връзка с 

проектирането на обекта, включващ характеристиките на земната основа, 

установени нива на подземни води, сеизмични условия и анализ на характерни 

дълбочини при направа на шурфове с дълбочина не по малко от два метра. Мерки за 

контрол и координация:Проектанта по част Водоснабдяване и проектанта по част 

Инженерна геология и хидрогеология ще координират действията си посредством 

пряка връзка, телефон, имейл. Конкретни мерки за осъществяване на контрол, сочени 

от участника: по част Инженерна геология и хидрогеология ще контролира 

качественото изпълнение на проекта и ще отговаря той да съответства на 

изискванията на приложимата нормативна уредба.  Необходими ресурси: 

участникът е посочил необходимия ресурс за изпълнение на този етап. Разпределение 

на дейностите между екипа изпълняващ този етап. Работата по този етап ще 

започне след приключване геоложките проучвания ще изработи проекта по част 

Инженерна геология и хидрогеология. Комуникацията между специалистите от 

другите части се осъществява посредством „пряка комуникация”, телефони, 

интернет връзка. Неободимото време са  10 дни. 
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 Етап ХΙ -  Проект по Част „Конструктивна“ - Резултати: Община Смолян ще 

получи проект по част „Конструктивна”. Проекта ще се разработи за всички 

предвидени в технологичния проект стоманобетонни съоръжения или отделни 

елементи от съоръжения, в съответствие на действащата нормативна уредба. 

Основната задача при проектирането е да бъде осигурена носимоспособността на 

съоръжението и осигуряването на удобна и безопасна експлоатация. Съоръженията 

ще се проектират с монолитна или сглобяема конструкция в съответствие с 

технологичната подложка. Проектът ще съдържа детайли за оформяне на 

хидроизолацията и на фугите. Да се дадат предписания за извършване изкопните 

работи и на обратните засипки. Технологията на изграждането на съоръженията 

ще е съобразена с технологичния проект за водопроводната мрежа, конкретните 

условия и при неоходимост от направата на дълбоки изкопи, ще се представят 

начините на тяхното укрепване. Мерки за контрол и координация: Конструкциите на 

съоръженията да се разработят въз основа на технологична подложка, подадена от 

част Водосвабдяване и част Водоем следователно ще се осъществява пряка връзка на 

контрол и координация между проектантите ВиК инженери и проектант 

Конструктор. Експертите ще координират действията си чрез личен контакт, 

телефон, мейл. Проектът по част Конструктивна ще е изпълнен качествено и в 

съответствие с Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните 

продукти” в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове. 

Разпределение на дейностите: Работата по този етап ще започне след подаване на 

подложка от част Водоснабдяване Инж. Тошко Гочев ще изработи проекта по част 

Конструкции заедно с КС за 10 дни. С Възложителя ще се уточни дали иска цялата 

Проекто-сметна документация да бъде събрана в една папка, като се съберат всички 

СМР за всеки отделен водопроводен клон, или КС по част Конструктивта да бъдат в 

папката на част Конструктивна. Комуникацията между специалистите от другите 

части се осъществява посредством „пряка комуникация”, телефони, интернет 

връзка. 

 Етап ХIΙ -  Проект по част „Пътна - Обяснителна записка, в която се отразяват 

необходимите дейности по възстановяване на пътната настилка, чертежи и 

детайли. Разработването на проекта по част Пътна заедно с проектно сметната 

документация към него за 5 дни. 

 Етап ХΙII -  Проект по ВОБД - Обяснителна записка, в която се отразяват 

предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, 

като:Сигнализация с пътни знаци, пътни светофари и пътна маркировка, необходима 

по време на строителството на обекта;Подходящи ограждения и сигнализация пред 

входовете и изходите на културно-битови, учебни и други сгради с масов достъп на 

хора;  Схеми (чертежи) на решенията; ще се разработи проекта по част ВОБД 

заедно с проектно сметната документация към него за 5 дни - след като е 

приключила работата по проекта по част Пътна. Работен проект поЧаст План за 

пожарна безопасност. 

 Етап ХΙV - Проект поЧаст План за пожарна безопасност ще съдържа: Пасивни 

мерки за пожарна безопасност (проектни обемно планировъчни и функционални 

показатели на строежа; брой и размери на евакуационните изходи от строежа, 

размери на пътищата за евакуация, пътища за противопожарни цели, отстояния от 

сгради и съоръжения на строежа до надземни и подземни инженерни проводи и др.; 

клас на функционална пожарна опасност; степен на огнеустойчивост на строежа и 

на конструктивните му елементи - изчислителни стойности на носимоспособността, 

непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни критерии за 

определяне на огнеустойчивостта на строежа, в зависимост от вида и 

предназначението му, в т.ч. носещи стени и колони, междуетажни конструкции, 

фасадни и вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, стълбищни рамена, 
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инсталационни шахти, стени на складове и производствени помещения, врати в 

пожарозащитните прегради; изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост 

на огнезащитаваните конструктивни елементи на строежа: огнезащита на 

стоманени конструктивни елементи с огнезащитни бои и състави, в т.ч. вида на 

сечението на стоманените конструктивни елементи, фактора на масивност, 

Работен характеристики на огнезащитния състав;класове по реакция на огън на 

продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни и външни 

повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, 

отоплителни, електрически и др.), в зависимост от вида на строежа) и Активни 

мерки за пожарна безопасност (обемно планировъчни и функционални показатели за 

пожарогасителни инсталации, в зависимост от вида и предназначението на 

строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с 

пожарогасителна инсталация, изчислителни стойности на оразмеряването на 

инсталацията, проектни водни количества, блокировки и др.;обемно планировъчни и 

функционални показатели за пожароизвестителни инсталации, в зависимост  от вида 

и предназначението на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които 

подлежат на защита с пожароизвестителна инсталация, местоположение на 

централата, степен на защита на оборудването, блокировки и др.;обемно 

планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации, в 

зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. площи, подлежащи на 

озвучаване; задействане на инсталацията и др.;обемно планировъчни и функционални 

показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации, в зависимост от вида и 

предназначението на строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи на димо- и 

топлоотвеждане, определяне на незадимяемата зона в помещенията, определяне на 

димен сектор, кратност на обмена на димо- и топлоотвеждащите инсталации, брой, 

кратност на въздухообмена при аварийна вентилационна инсталация, размери и 

разположение на димо- и топлоотвеждащите устройства (люкове) и 

др.;функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от 

вида и предназначението на строежа, в т.ч. брой на пожарните хидранти, 

водопровод за пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), засмукване и 

възстановяване на водните количества и др.;функционални показатели за преносими 

уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, в т.ч. вид и брой на уредите и 

съоръженията за строежа;функционални показатели на евакуационно осветление, в 

зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. минимална осветеност по 

пътищата за евакуация, защита от топлина на елементите на инсталацията и 

др.;чертежите към активните мерки за пожарна безопасност включват:ситуация с 

нанесено разположение и данни за видовете пожарогасителни и известителни, 

оповестителни, димо-топлоотвеждащи инсталации, в т.ч. на смукателните решетки 

на димо- и топло¬отвеждащите инсталации, места на подаване на свеж въздух в 

помещенията, на пожарни кранове, на светещи знаци за евакуация и др.;планове по 

всички етажи на инсталациите, последователност на задействане, 

взаимодействието между тях и със системите за безопасност;на планове за 

евакуация). Мерки за осъществяване на контрол:Експерна по Пожарна безопасност 

се отговаря проекта да е изпълнен съгласно изискванията. Разпределение на 

дейностите по изработването на проекта по част ПБ изпълнителя определя за 3 дни.  

 Етап ХV - Проект по Част План за безопасност и здраве Резултати: проект по част 

План за Безопасност и Здраве (планът за безопасност и здраве ще съдържа: 

организационен план;строителен ситуационен план;комплексен план-график за 

последователността на извършване на СМР;планове за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се 

на строителната площадка; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и 

здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;  

списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол; списък 
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на отговорните лица за провеждане на контрол и координиране на плановете на 

отделните  строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, 

тренировки и/или обучение; схема на временната организация и безопасността на 

движението по транспортни и  евакуационни пътища и пешеходни пътеки на 

строителната площадка и подходите към нея; схема на местата на строителната 

площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители; схема на 

местата на строителната площадка, на които има специфични рискове; схема на 

местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета; схема на местата 

за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и 

контейнери за отпадъци; схема на разположението на санитарно-битовите 

помещения; схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и 

др.; схема и график за работа на временното изкуствено осветление на 

строителната площадка и работните места; схема и вид на сигнализацията за 

бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа 

помощ). Мерки за осъществяване на контрол: Участникът е посочил инженер  за 

разработване на Плана за Безопасност и Здраве и съшия ще отговаря да е изработен 

качествено и в съответствие с изискванията на законовите и подзаконови 

нормативни актове. Разпределение па дейностите по проекта по част ПБЗ   за 3 дни. 

Пряко участва в разработване на проекта по част Водоснабдяване и затова 

разполага с всички необходими данни за разработването на проекта по част ПБЗ.  

 Етап ХVΙ - Проект по Част План за управление на отпадъците /ПУСО/ - Планът за 

управление на строителни отпадъци съдържащ, общи данни за инвестиционния 

проект,описание на обекта на премахване,прогноза за образуваните и степента на 

тяхното материално оползотворяване,прогноза за вида и количеството на 

продуктите от оползотворени, които се влагат в строежа, мерки, които се 

предприемат при управлението.Инженер  ще изработи проекта по част по ПУСО и 

ще отговаря проекта да е изпълнен съгласно на Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали.Проекта по част ПУСО ще изработи за 2 дни.  

 Етап ХVIΙ - Проектно сметна документация-общо за целия обект - съдържа КС и 

КСС-та на СМР по реконструкцията на водопроводните клонове, за съоръженията 

по тях, за възстановяване на пътната настилка, за необходимите средства за ВОБД. 

За проекта по част Водоснабдяване КС и КСС-та на СМР ще се изработят за 8 дни. 

За частите Коструктивна, Пътна и ВОБД КС и КСС-тата ще се изработят от 

проектантите по съответната част. Сглобяването/Събирането на КС и КСС-тата 

в обща Част - Проектно сметна документация ще се извърши за 2дни. /Справка - 

Линеен график/. 

 Екип за изпълнение на поръчката: Участникът  декларира предложеният  екип да  е 

запознат обстойно с изискванията и разпоредбите на всички свързани политики, 

законодателство и други нормативни актове, приложими към изпълнението на договора. 

Екипът разполага с експерти, които непрекъснато следят и анализират нормативните 

актове във ВиК сектора на национално и европейско ниво. Предвиждане част от 

предложените проектанти да участват в изработването на повече от една част на 

проекта, тъй като квалификацията им го позволява. 

  Описание на задълженията и отговорностите: 

  инж. Найденова:  

- проектант по част ВиК - участва в разработване на обяснителната 

записка за водопроводната мрежа, довеждащия водопровод и водоема, 

изработва ситуационния план и хидравличните изчисления на 

водопроводната мрежа и довеждащия водопровод, изработва Кс и КСС 

на водопроводната мрежа и довеждащия водопровод; 

- проектант по част ПУСО. 

 инж. Мавродиева:  
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- проектант по част ВиК — участва в изработването на плана с 

оразмерителни данни на  водопроводната мрежа и довеждащия 

водопровод; 

- проектанат по част ПБ; 

- проектанат по част ПБЗ 

 инж. Недялков : 

- проектант по част ВиК - участва в изработване на монтажния план на  

водопроводната мрежа и довеждащия водопровод, надлъжните профили 

и детайлите на водопроводната мрежа и довеждащия водопровод, 

чертежите на водоема и КС и КСС на водоема за част ВиК.  

 инж. Тодоров - проектант по част Геодезия. 

 инж. Пейчев - проектант по част Инженерна геология и хидрогеология. 

 инж. Гочев- проектант по част Конструктивна. 

 инж. Евтимов - технически контрол по част конструктивна. 

 инж. Минева: 

- Проектант по част Пътна; 

- Проектант по част ВОБД. 

   Освен изброените проектанти в екипа ще участват и Геодезист и Сондьор, 

тяхната работа по проекта се вижда от линейния график. 

   За изпълнение на така описаните дейности изпълнителя декларира, че разполага със 

следните работни средства, подпомагащи проектните дейности: стационарни 

компютърни конфигурации - 3 бр.; преносими компютри - 2 бр.; лазерни принтери- за 

печат А4 формат - 2 бр.; мастилено струен принтер- за печат АЗ формат - 1 бр.; 

тотални станции - TOPCON- 2 бр.; GPS - СНС TL500 -1бр.; Автомобили с висока 

проходимост - 1 броя.; Софтуер. 

 Рискове: Участникът определя и рискови фактори обобщаване на рискове и анализ на 

естеството им, са разработили система от мерки за бърза и навременна реакция за 

преодоляване на всички рискове произтичащи от естеството на работата извършване на 

анализ на причините за възникването им и набелязване на най - малко две адекватни 

реакции от страна на екипа на фирмата. В комплекса от рискови фактори могат да 

бъдат обобщени в следните проблеми:  

   Забавяне при получаване на наличната информация или не получаване на 

информацията – дефиниране на риска, участникът е предвидил мерки за 

ограничаване или предотвратяване, включващи действия за справяне и ограничаване; 

   Промени в предварителните условия при изпълнение на дейности – участникът  

характеризира този риск като малко вероятен, но възможен. Начин за ограничаване 

или предотвратяване. Отговорността на екипа се свежда до: Бързо и правилно 

представяне на възникналото отклонение от първоначалното задание;Предлагане на 

различни механизми за справяне с проблема; Извършване на широко експертно 

обсъждане на проблема; 

   Забавяне извършването на полевите геодезическн измервания - адекватните мерки 

за справяне с този риск са от съществено значение за реализирането на проекта. 

Геодезически измервания са основата на разработване на ситуационните планове и 

надлъжните разрези. Забавата при извършването им може да компрометира срока за 

изпълнение на целия проект. Единствената причина за възникване на забавяне са 

лошите метеорологични условия. Участникът е предвидил начини за ограничаване или 

предотвратяване на риска.  

  Координация с възложител: При разработването на проектите ще се осъществява 

връзка между управителя на фирмата, проектантите по съответните части и 

Възложителя. Комуникацията ще се извършва по един от начините, предвидени и описани 

от участника. За координиране на действията Изпълнител-Възложител са предвидени две 

работни срещи: 
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 Първа работна среща е предвидена в началото – преди започване на работата по 

проекта. На срещата ще присъства представител на Възложителя, с цел уточняване 

на изискванията на възложителя, начини за комуникация и начини за обмен на 

информация. 

 Втора работна среща се прави след уточнение на трасето на водопровода , направени 

хидравлични изчисления и план за оразмерителни данни. На тази среща участникът 

предвижда да съвместно с Община Смолян и ВиК дружеството да се огледа проекта 

на етапа, на който е и да се направят корекции при необходимост. Участникът счита 

че тази възможност за комуникация с Възложителя, гарантира доуточняване 

изискванията на възложителя с цел създаване на пълен и точен проект. Втората 

работна среща се прави и между проектантите от всички части и представител на 

Общината.  

  Контрол на качеството: За по-ефективното управление на дейностите и ресурсите, 

необходими за постигане на даден резултат, участникът е възприела процесно-

ориентиран подход на управление. Процесът по планиране на качеството е тясно свързан 

с осигуряването на адекватно управление на процесите по осъществяване на контрол при 

изпълнение на предоставяните от фирмата услуги. Управителя на фирмата планира, 

организира, създава, докумунтири, контролира и координира процесите, свързани с 

контрола на качеството на създаваните проекти. Вътрешната комуникация между 

екипите по съответните части се осъществява чрез разпореждания от страна на 

ръководителя на екипа, чрез становища, молби, доклади и др. от страна на служителите. 

Резултатите от оценката на качеството на проекта на даден етап или на дадена част 

на проекта се обобщава в протокол, за чието съставяне съответния експерт. В него се 

набелязват цели и задачи, които се оценяват за ефикасност най-късно при следващия 

преглед/работна среща. На основата на извършените анализи се определят необходимите 

превантивни и коригиращи мерки и се планират сроковете за тяхното изпълнение.Всички 

изводи, препоръки и решения от прегледа следва да бъдат документирани и съхранени в 

Протокол.  

 Съхраняване на документи. Всички документи, изготвени във връзка с подготовката на 

даден проект, се окомплектоват и съхраняват в офиса като при изготвянето им се спазва 

процедурата по съгласуване, одобрение и предварителен контрол. За всеки проект се води 

досие. За всеки проект се изготвят доклади за напредъка. След изготвянето им, 

докладите се проверяват с контролен лист.  

 Участникът е представил линеен график - Разработен е график на дейностите, в който 

са описани етапите, дните необходими за разработване на дадения етап и броя на хората 

/специалистите/,  участващи в него. 

 Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

 Техническо предложение: 

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

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

възложителя. 

 Организация на персонала: 

 В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 

поръчката, съдържаща последователно, подробно и всеобхватно описание на процеса на 

изпълнение съобразно документацията за обществената поръчка и действащата нормативна 

уредба.  

 В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него 

срок. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата 

цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 
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изпълнение на проекта. Офертата на участника съдържа предложенията му за организиране 

на работата на проектантския екип, разпределяне на отговорностите и дейностите между 

тях, както и взаимовръзката им. Предвижданите дейности за изпълнение са разпределени от 

участника на следните етапи:  Етап  I - Подписване на договор; Етап  II- Първа работна 

среща - подготовка на екипа за работа; Етап III - Събиране, сортиране и обработване на 

изходни данни; Етап IV- Извършване на геодезически  измервания; Етап V- Геоложки 

проучвания; Етап VI- Проект по част Водоснабдяване-технологична; Етап VIΙ - Част Водоем; 

Етап VIIΙ -  Втора работна среща; Етап ΙХ - Проект по част Геодезия; Етап X - Проект по 

част Инженерна геология п хидрогеология; Етап ХΙ   Проект по Част „Конструктивна“; 

Етап ХIΙ -  Проект по част „Пътна“; Етап ХΙII -  Проект по ВОБД; Етап ХΙV -   Проект 

поЧаст План за пожарна безопасност; Етап ХV -   Проект по Част План за безопасност и 

здраве; Етап ХVΙ -  Проект по Част План за управление на отпадъците /ПУСО/; Етап ХVIΙ -  

Проекто сметна документация-общо за целия обект. В рамките на всеки етап са описани 

необходимите действия в тяхната последователност. 

По идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи от 

изпълнението на поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на 

организация на работата на проектантския екип и разпределение на отговорностите и 

дейностите между тях. За всяка дейност са описани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение – информация, документи, срещи със заинтересовани страни. Участникът е 

представил предвижданията си разпределението на ресурсите и организацията на екипа си, 

като е показано разпределението на експертте по видове дейности в съответствие с 

изискванията на Възложителя, заложени в Техническото задание за постигане на заложените 

цели и очакваните резултати. Участникът е предвидил отделни проектанти да участват в 

изработването на повече от една част на проекта, тъй като квалификацията им го 

позволява. В рамките на всяка проектна част са описани разпределението на задачите и 

отговорностите на отделните проектанти и експерти съгласно планираните дейности и 

начина на координация на работата им с Възложителя. 

За по-ефективното управление на дейностите и ресурсите, необходими за постигане на 

даден резултат, изпълнителя е възприела процесно-ориентиран подход на управление, в 

рамките на който са описани предвижданията за осигуряване на качеството. Управителя на 

фирмата планира, организира, създава, докумунтири, контролира и координира процесите, 

свързани с контрола на качеството на създаваните проекти. Вътрешната комуникация 

между екипите по съответните части се осъществява чрез разпореждания от страна на 

ръководителя на екипа чрез становища, молби, доклади и др. от страна на служителите. 

Резултатите от оценката на качеството на проекта на даден етап или на дадена част на 

проекта се обобщава в протокол, за чието съставяне е отговорен съответният експерт по 

частта. В него се набелязват цели и задачи, които се оценяват за ефикасност най-късно при 

следващия преглед/работна среща. На основата на извършените анализи се определят 

необходимите превантивни и коригиращи мерки и се планират сроковете за тяхното 

изпълнение.Всички изводи, препоръки и решения от прегледа следва да бъдат документирани и 

съхранени в Протокол.  

Описани 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 възложената услуга. При 

разработването на проектите ще се осъществява връзка между управителя на фирмата, 

проектантите по съответните части и Възложителя. Комуникацията ще се извършва по 

един от начините, предвидени и описани от участника, като за координиране на действията 

изпълнител-възложител са предвидени две работни срещи. За координиране на действията 

Изпълнител-Възложител са предвидени две работни срещи: Първа работна среща е 

предвидена в началото – преди започване на работата по проекта. На срещата ще присъства 

представител на Възложителя, с цел уточняване на изискванията на възложителя, начини за 

комуникация и начини за обмен на информация; Втора работна среща се прави след уточнение 

на трасето на водопровода , направени хидравлични изчисления и план за оразмерителни 
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данни. На тази среща участникът предвижда да съвместно с Община Смолян и ВиК 

дружеството да се огледа проекта на етапа, на който е и да се направят корекции при 

необходимост. Участникът счита че тази възможност за комуникация с Възложителя, 

гарантира доуточняване изискванията на възложителя с цел създаване на пълен и точен 

проект. Втората работна среща се прави и между проектантите от всички части и 

представител на Общината.  

Разпределението на дейностите между специалистите, отговорностите на всеки член 

на екипа и времето за изпълнението участникът е показал в линейния график. 

При преглед на предвижданията на участника комисията определя организацията за 

изпълнение на поръчката като подходяща и съответстваща на обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати.  

 Ценово предложение: 
Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

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

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя 

финансов ресурс. 

Заключение на комисията: 
Офертата на участника следва да се допусне до преценка за наличие на необичайно 

благоприятна оферта. 

 

1.2. ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД: 
  

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

на участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

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

икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвени съгласно Образец 

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

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

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

изготвена съгласно Образец № 9, Декларации за ангажираност на експерти, като поради 

неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност и документи за създаване на обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

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

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

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

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

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

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

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е, че е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване 

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

именно: услуга/и по инвестиционно проектиране във фаза технически и/или работен 

проект за изпълнение на строителство (изграждане, рехабилитация, реконструкция 

и/или ремонт) на клон/ове на водоснабдителната и/или канализационната мрежа (или 

еквивалентен/ни строителен/ни обект/и) с обща дължина на проектирания/те 

клон/ове минимум 10 км - в Част ІII, раздел Б, т.1 на Образецa на документ за 

обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1, участникът е декларирал 

опита си в сферата на проектирането, включващ: вид дейност - изготвяне на 
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инвестиционен проект за реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец и 

с. Врачеш, община Ботевград, при обща дължина на проектираната мрежа от 60 000 

м; период на изпълнение на дейността - 02.12.2016 г. - 23.12.2016 г.; получател: 

община Ботевград; стойност 68 900 лева без ДДС, като за декларираните 

обстоятелства по отношение на опита на участника и от комисията е извършена 

справка на интернет страницата на община Ботевград - http://botevgrad.bg/ - секция 

Профил на купувача – Събиране на оферти с обява - 

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/c-13-04112016g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-

predmet-izgotvyane-na-investitsionen-proekt-za-rekonstruktsiya-na-vodoprovodna-sistema-

v-s-trudovets-i-s-vrachesh-obshtina-botevgrad-76 ; 

 Удостоверил е, че за изпълнение на поръчката разполага с проектантски екип, 

включващ експерти, както следва: ВиК инженери, Геодезист, Инженер конструктор и 

Инженер транспортно строителство, всеки от които отговаря на изискванията на 

възложителя за професионална квалификация и опит - в Част ІII, раздел Б, т.2 на 

Образецa на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1, 

участникът е декларирал данни за предвидения за изпълнението на поръчката 

проектантски екип, включително е представил подробна информация за 

притежаваната от всеки експерт образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя, като за декларираните обстоятелства по 

отношение на всеки експерт за наличие на пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и 

от комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност на интернет страницата на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране (КИИП) - http://www.kiip.bg/ - секция Регистър на 

КИИП – Проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП): 

http://www.kiip.bg/register ); 

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

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

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

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

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

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

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

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

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

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

с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

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

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

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

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

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

1.2.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително 

обявените от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

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

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

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

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

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

http://botevgrad.bg/
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/c-13-04112016g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-investitsionen-proekt-za-rekonstruktsiya-na-vodoprovodna-sistema-v-s-trudovets-i-s-vrachesh-obshtina-botevgrad-76
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/c-13-04112016g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-investitsionen-proekt-za-rekonstruktsiya-na-vodoprovodna-sistema-v-s-trudovets-i-s-vrachesh-obshtina-botevgrad-76
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/c-13-04112016g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-investitsionen-proekt-za-rekonstruktsiya-na-vodoprovodna-sistema-v-s-trudovets-i-s-vrachesh-obshtina-botevgrad-76
http://www.kiip.bg/
http://www.kiip.bg/register
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на труд, изготвена съгласно Образец № 7, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 54 500 лева /словом петдесет и четири хиляди и 

петстотин лева/ без ДДС; 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани 

от дата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо 

предвижданията на участника за организация на персонала: 

    Подход при изпълнение на дейностите: Предложеният от участника подходът за 

изработване на инвестиционните проекти се основава на принципи, заложени от 

участника. 

   Етапите и основните дейности по инвестиционно проектиране, които участникът 

възнамерява да изпълни, са подробно разписани в техническо предложение.  

  Дейностите, които Участникът ще изпълни при разработването на 

инвестиционния проект, могат да бъдат групирани най-общо според целите, които 

преследват, като: 1) проучвателни, към тях спадат операции, при които е 

специфично, че те се изпълняват, за да бъдат обезпечени информационно 

проектните дейности. 2) проектни и 3) съгласувателни. Конкретните методи и 

подходи за извършване на предпроектни и проучвателни дейности набиране на 

изходна информация и анализиране на съществуващото положение на база на 

официалните указания за събиране на данни, в т.ч. от официални 

източници.Спазване на всички нормативни изисквания за направата на 

необходимите инженерни проучвания (обследвания, заснемания и др.).При 

проектните и съгласувателните дейности се прилагат основно следните подходи: 

 Системен подход чрез прилагането участникът ще  осигурява взаимна 

обвързаност и съгласуваност на отделните проектни части в различните фази 

на инвестиционното проектиране, пълнота и структурно съответствие на 

инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно 

предназначението на обекта, което подпомага изпълнението на поставените 

цели и постигането на очакваните резултати. 

 Подход, целящ максимално унифициране на техническите решения  на една от 

основните цели на инвестиционния проект е да бъде постигната максимално 

висока степен на унифициране на техническите решения. 

 Нормативен подход: От особена важност, според участника  е прилагането на 

нормативния подход при изпълнение на всички идентифицирани дейности. 

    Организация на работата на проектанския екип, изпълнявани дейности, мерки за    

осигуряване на качеството и комуникация с Възложителя. 

 Цели на предмета на поръчката: 

 Изпълнение на полево-проучвателни работи, на базата на които да се 

разработят конкретни технологични решения: подробен Инженерно-геоложки 

доклад, подробен Хидро-геоложки доклад, геодезическо заснемане; 

  Изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна 

мрежа на с. Гела с напорен резервоар с обем 300 м3, както и довеждащ 

водопровод от каптажите за селото, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му; 

 Изготвяне на части „Водоснабдяване-технологична“, „Водоем - технологична и 

СОЗ“, „Геодезия“, „Инженерна геология и хидрогеология“, „Конструктивна на 

ВиК съоръжения и водоем“, „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „Пътна“, 
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„Временна организация на движението“, „План за управление на строителните 

отпадъци“, „Подробни количествени сметки“, „Подробни количествено-

стойностни сметки“ 

 Изпълнение на необходимите действия в съответствие с действащата 

нормативна уредба за съгласуване при необходимост на изготвения 

инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни 

дружества 

  В обхвата на работното проектиране са включени: Приблизително 9 км вътрешна 

водопроводна мрежа, включително сградни водопроводни отклонения до шахта, 

изградена в имота на потребителя. Довеждащ водопровод от нов напорен 

резервоар с приблизителна дължина 1,5км до населеното място напорен резервоар 

с обем 300 м3 за селото на определено местоположение от Възложителя, 

включително санитарно охранителна зона. Участникът поставя акцент на 

зонирането на водопроводната мрежа, имайки предвид съществуващия терен.  

 Организация на процесите и персонала във фаза проектиране; 

 Подготовка на проектния процес: участникът е предвидил, че проектните 

решения ще стъпват на изходните данни от Община Смолян, както и на 

методично контролирани подробни проучвателни дейности: инженерно 

проучване на съществуващата водоснабдителна мрежа, измервателна кампания 

за водни количества, налягане и водни нива, геодезическа снимка и инженерно-

геоложко проучване.  

 Организация и структура на проектантския колектив. Колективът е  съставен 

от специалисти за изпълнение на предмета на поръчката. 

o Участникът прилага организационна схема /органиграма/ за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка, съдържаща: 

- Ръководител на екипа: който да бъде отговорен за добрата 

организация на работата и контрола по отношение на взаимовръзката 

с експлоатиращото ВиК дружество и Възложителя. Да оказва 

техническо съдействие на Възложителя при необходими срещи с 

представители на експлоатиращи дружества и др. Ръководителят на 

екипа ще контролира ежедневно предложената от водещия 

проектант информация и проектни работни разработки и ще 

координира работата с цел оптимизиране на срока и повишаване на 

качеството на  проектните работи. 

- Главен/водещ проектант по водоснабдяване, както и трима 

проектанти по част водоснабдяване: Водещият проектант 

координира работата на проектантите, носи отговорност за 

качеството на изготвените проектни разработки (по негови идеи се 

изготвят разработките за отделните части), ежедневно контролира 

процеса на проектиране, изпълняван от проектантите, като се 

включва във всички най-отговорни операции. Неговият опит и виждане 

за изпълнение на задачата са основата за изготвяне на проектните 

разработки. Посредством организирани срещи от ръководителя на 

екипа той предлага на експлоатиращото дружество и на 

Възложителя изготвените досега проектни разработки за контрол и 

съгласуване в хода на изпълнението им. Проектантите по част 

Водоснабдяване разработват предмета на задачата въз основа на 

подадените от главния проектант основни идеи, напътствия и 

препоръки за оформянето на проектните решения. Те ще извършват 

необходимите хидравлични и др. специализирани изчисления, 

изпълняват графичните и текстови части на проекта. 

- Участникът предвижда екипите, изпълняващи част геодезия, да се 

състоят от двама специалисти с инженерно образование Геодезия 
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(като единият ще бъде правоспособен проектант) и двама 

техници/работници за спомагателна дейност. По указания на главния 

проектант те ще заснемат и обработят необходимата информация за 

изготвянето на проекта в отделните части. Те ще стабилизират и 

опорен полигон, на базата на който да се извърши горното заснемане. 

- Екипът по част геология ще се състои от инженер геолог и двама 

сондьори и специализирана мобилна сондажна апаратура или 

земекопна техника. Подадените сондажни ядки или взети проби се 

обработват от специализирана лаборатория, като данните от нея 

инженер-геологът прилага към изготвения от него инженерно-

геоложки доклад. Съобразяват се подходящите места за сондажи или 

шурфове, координирано с изискванията на главния проектант по част 

Водоснабдяване. В обхвата на настоящия обект полевите 

проучвателни работи биха могли да се изпълнят както със сондажна 

апаратура, така и посредством допълнителни разкрития на терена - 

проучвателни шурфове, за които, обикновено, се използва комбиниран 

багер- товарач. Възстановяването на терена след направата на 

разкритията е изцяло отговорност на участника. 

- Екипът по част строителни конструкции ще се състои от инженер-

конструктор. Той ще извършва необходимите изчисления за 

съоръженията в обхвата на инвестиционния проект на база на 

предоставените от проектантите по част Водоснабдяване 

технологични чертежи.  

- Екипът ПБЗ се състои от един специалист, който персонално 

отговаря за здравословните и безопасни условия на труд. Той работи 

въз основа на материалите, предоставени от проектантските екипи 

по част Водоснабдяване. При избора на подходяща технология от 

инженера технолог, той чрез ръководетеля на екипа, извършва 

консултации с експлоатиращото дружество и Възложителя. На 

базата на всички проведени консултации и проектни разработки 

изготвя проектна част ПБЗ (РПОИС) и въз основа на изготвената 

технология за изпълнене на обекта разработва всички необходими 

мерки за неговото безопасно строителство. Специалистът по част 

пожарна и аварийна безопасност на база нормативните изисквания на 

наредба Ⅰз — 1971 (ППСТН) прецизира спазването в проекта на 

задължителните изисквания по наредбата, прецизира прилагането на 

необходимия вид материали от тази гледна точка, поставянето на 

предупредителните и сигнални знаци за предотвратяване опасностите 

от пожар. Този специалист ще контролира и работата на 

проектантите по част Водоснабдяване в обхвата по част ПАБ. 

- Участникът предлага екипът, който ще изпълнява количествено-

стойностните сметки,да се състои от двама инженер-технолози. Те 

изготвят подробни КСС, които се остойностяват на база 

установените към момента пазарни цени.  

- Специалистът по пътна част изготвя проект за реконструкция на 

уличните и тротоарните настилки, съобразени със съществуващите и 

предвижданията на Възложителя за строителната му програма в 

района през следващите три години. Той изготвя проекта за временна 

организация на движение (ВОБД) на база на изготвения от технолога 

ПБЗ (ПОИС) и консултирайки се със специалистите по тази 

специалност в Община Смолян, ОДМВР и изискванията за осигуряване 

на достъп на специализираните автомобили на бърза помощ, ПАБ и 

МВР. При необходимост съвместно с конструктора ще оглавяват 
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комисията за обследване на експлоатационното и конструктивно 

състояние на съществуващи мостови конструкции, по които 

преминава новопроектирания водопровод. 

- Проектна част План за управление на строителните отпадъци ще се 

разработи от един експерт в тази област на база окончателно 

утвърдени от Възложителя и Надзора, съставящ доклад за 

съответствие на проекта, количествените сметки по всички части. 

Той ще направи прогноза на отпадъците, които ще се създадат при 

строителното изпълнение на обекта и на база нормативната уредба и 

конкретните изисквания за 2017, 2018 и 2019 година (потенциалните 

години на строително изпълнение) ще предвиди начина на тяхното 

отстраняване или повторно влагане в обекта чрез рециклиране. 

 Мерки за осигуряване на качеството: 

 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и 

постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка- 

ръководителят на екипа определя и използва основните процедури, инструменти, 

системи и методически указания за ефективно управление на качеството: 

контрол на документа; контрол на записа; комуникация; контрол на качеството 

на продуктите; мониторинг, докладване и преглед на напредъка.  

 Действия по прилагане на действащото законодателство и нормативните 

изисквания, относими към осъществяването на дейностите в рамките на 

проекта.  Участникът е предвидил всички експерти, ангажирани в проекта, да 

са напълно запознати с приложимата законова и нормативна уредба, както е 

изброена от Възложителя.  

 Осигуряване на адекватно взаимодействие с други заинтересовани страни и 

лица, освен Възложителя, които ще бъдат засегнати при осъществяване на 

предмета на проекта, в т.ч. „ВиК“ ЕООД Смолян, автобусния превозвач 

„Рожен Експрес“ АД, представители на основния поминък в селото - туризма 

(почивни бази / хотели / организатори на ежегодното гайдарско надсвирване) и 

кметство с. Широка Лъка, на което е възложено административното 

обслужване на населението в с. Гела, както и потребители на 

инфраструктурата- населението на с. Гела. Участникът се ангажира да 

съдейства на Възложителя при организирането на обществени обсъждания и 

експертни съвети по преценка на Възложителя.  

 Натрупан опит в проектирането и авторския надзор на сходни и вече 

осъществени инвестиционни намерения от страна на участника.  

 Участникът е предвидил и комуникация с Възложителя, под следните форми: 

срещи с възложителя - встъпителна среща, провеждане на регулярни срещи, 

провеждане на извънредни срещи, предоставяне на достъп за обмен на информация 

и координация на проектантския процес, представяне на проектите- презентация 

през аудитория.  

   Подробно описание на организацията и технологията на дейностите и поддейностите 

във фаза проектиране: 

    Подготвителни дейности, полеви проучвания и измервания. Целта на 

проучването,видът и обемът на извършените работи, методиките на тяхното 

осъществяване, сроковете на изпълнение. Дават се данни за инвеститорите и 

изпълнителите, инженерния надзор, юридическата ситуация на обекта - 

собственост, наем и др. Дава се кратка характеристика на бъдещото 

строителство. 

 Част "Инженерна геология и хидрогеология" - подробен Инженерно- геоложки 

доклад и Хидро - геоложки доклад. Целта на извършваното проучване е 

изясняване на геолого-литоложкия строеж по трасетата на проектираната 
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водоснабдителна мрежа и на мястото на бъдещия напорен резервоар с обем 

З00м³, физико-механичните показатели, характеризиращи поведението на 

земната основа при фундиране, хидрогеоложките условия и пригодността на 

терена за проектираното строителство - тръбопроводи и напорен резервоар. 

За нуждите на инженерно-геоложкото проучване и изпълнение на поставената 

проектна задача се извършва, обикновено, следната по вид полско-проучвателна 

работа: 

o Инженерно-геоложка картировка на района съвместно с представители на 

проектанта по технологичната част - Водоснабдяване, като се използват 

всички естествени и изкуствени разкрития на терена; 

o Изпълнение на моторни ядкови сондажи с дълбочина, такава, че да могат да 

се изяснят свойствата на геоложкия пласт, в който ще се фундира; 

o Направа на проучвателни шурфове и разкрития на терена на удобни за това 

места при необходимост от допълнителни данни; 

o Осигуряване на нарушени или ненарушени земни проби от моторните 

сондажи с цел провеждане на лабораторни изследвания; 

o Краткотрайно водочерпене за определяне на филтрационните свойства на 

пластовете; 

o Осигуряване на водна проба от намиращата се в сондажите подземна вода с 

цел лабораторни изследвания на химическия й състав и агресивността към 

бетона; 

o В допълнение на горните директни методи е възможно също така и 

провеждане на геофизични измервания по метода ВЕС /вертикално          

електросондиране/ с разчленяване на геоложкия профил до дълбочина 5.0-6.0м. 

Методът е особено полезен, когато за характерни участъци от уличната 

мрежа не може да се изпълнят директни полеви проучвания; 

o Осигуряване, обобщаване и систематизиране на наличните архивни данни от 

минали проучвания в района (от геоложка картировка/ търсене и проучване 

на полезни изкопаеми/ строителство) с цел използването им при съставянето 

на доклада; 

o Фотодокументация на фазите на проучването и характерни образци от 

извадените ядки или характерни теренни разкрития. 

 Резултатите от провежданите проучвания се обобщават в инженерно-

геоложки и хидрогеоложки доклад (доклад за оценка на експлоатационните 

ресурси от подземни води) или обяснителна записка (експертиза). В тях се 

отразяват резултатите от извършените проучвателни работи, като се 

спазва, общо взето, описаното от участника съдържание: увод,обща 

част(включва Местоположение, изученост на района, Геоложки условия, 

Тектонски условия, Физико-геоложки явления, Хидрогеоложки условия), 

специална част при инженерно-геоложкия доклад(включва: Методика на 

извършените проучвания, Геоложки условия в района на строителната 

площадка, Хидрогеоложки условия в района на строителната площадка, 

Физико-механични свойства на скалите и дисперсните почви, Условия за 

фундиране). 

 Изготвяне на геодезическо заснемане - съгласно предвидената организация ще 

бъдат извършени следните геодезически операции: 

o Създаване на опорен полигон, от който да се изходи за направата на подробно 

ситуационно заснемане:За изходни данни ще се използват наличните данни за 

РГО в населеното място, както и подходящи триангулачни точки около него. 

Полигоновите точки ще бъдат трайно стабилизирани и реперирани. Ще 

бъдат ясно маркирани с боя. Точките ще бъдат в координатна система 1970 

и БГС2005 и височинна система - Балтийска. 
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o Направа на подробна геодезическа снимка, ще се заснемане  ситуационното 

положение. Заснемането ще се нанесе върху опорен план, предоставен от 

Възложителя: цифрови, кадастрален и регулационен план.  

 Инженерно проучване на Водоснабдителната система. 

o  Проучване на  съществуващите водоизточници, помпени станции, напорни 

резервоари, външни довеждащи водопроводи: Участникът възнамерява да 

извърши инженерно проучване на цялостната водоснабдителна система, при 

което всеки от нейните елементи: Водоизточници; Външна водопреносна 

мрежа;Напорен резервоар;Вътрешна разпределителна мрежа; Санитарно-

охранителни зони на водоизточници и съоръжения да бъде обследвани на 

място, заснемане на геодезически местоположението му и габаритните му 

размери, ще се опишат материалите и съоръженията и основните му 

характеристики. Ще се направи геодезично замерване на основните му 

технологични параметри - характерни размери и нива; коти на тръби и др. 

o Изпълнение на измервателна кампания по външните довеждащи водопроводи, 

запис на данни за налягане и дебит, изготвяне на структура на водните 

загуби като част от водния баланс: участникът предвижда да направи 

контролни замервания на водното количество и налягане на довеждащите 

водопроводи от водоизточниците. Измерването на дебит се осъществява с 

преносими ултразвукови разходомери (УЗР), които се монтират на всеки вход 

на системата и записват данни на интервал от 1 минута. Монтажът е 

безразрушителен, сензорите на уредите се закрепват към съществуващата 

тръба посредством магнит или верига. Мястото на монтиране на УЗР е 

критично за надежността на получените данни.  Планираните измервания ще 

бъдат със срок от 24-48 часа (при необходимост и по-дълго). По този начин 

ще бъдат отчетени всички характерности на водопотреблението - почасови 

и дневни неравномерности. При измерванията ще бъдат поставени и 

хидростатични нивомери в напорния резервоар, за да се отчете обемът и 

колебанието му през различни части от деня и събития във 

водоснабдителната мрежа. На определени места в мрежата ще се поставят 

и логери за налягане (самопишещи дигитални манометри / датчици за 

налягане). По този начин записите, получени от тях могат да се обвържат / 

синхронизират със записите от УЗР. Данните от така направените 

измервания ще бъдат обработени в табличен и графичен вид и ще бъдат 

анализирани. Участникът е приложил примерни графики от реални   

измервания.  

 Изготвяне на Работен проект: 

 Част Водоснабдяване – технологична: 

o Проектирането в областта на водите се съобразява с действащата 

нормативна уредба. Участникът предвижда от Община Смолян, да се събере 

информация за съществуващите подземни комуникации (подземен кадастър) 

по отношение на проводите (водоснабдителни, канализационни, напоителни и 

др.) и съоръженията на електроснабдяването и телекомуникационните 

оператори. Оразмерителните параметри с необходимата перспектива ще се 

изведат на базата на директните измервания на подаваните водни 

количества, получените от „ВиК“ данни за инкасирани и подадени водни 

количества и анкетните листи към концентрираните консуматори. 

Опредените параметри ще се съгласуват и потвърдят от Възложителя и 

Оператора.  

o На среща в експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД Смолян ще се  

осигурят всички архивни и съвременни планове, схеми и проектни материали 

за всички водоснабдителни и канализационни проводи в населеното място. Ще 
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се организира съдействието на специалистите по поддръжка на мрежите в с. 

Гела, с цел производителността на проучването да се повиши.  

o Категорията на водоснабдителната система се определя - Обектът попада в 

трета категория водоснабдителна система.  

o Достатъчността на обемите на водонапорните съоръжения ще се провери 

спрямо наличните данни във „ВиК“ и/или действителните замервания, 

анкетни листи и нормативно заложените стойности, изискани от чл. 172, чл. 

134 и 135 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи и изискванията за неприкосновен 

противопожарен обем и авариен обем. След приключване на полевите и 

проучвателни работи, включително и геодезически работи, обобщаването и 

анализирането на резултатите от тях се започва изготвянето на 

проектното решение и изграждането на компютърния хидравличен модел на 

водоснабдителната мрежа, чрез който да се прецизира решението. В него е 

необходимо да се зададат коректни и достатъчни данни по отношение броя 

на населението и консумацията на вода. Данните за инкасирани водни 

количества от ВиК ще се обработят и усреднят за определен брой години и на 

база потвърден от Община Смолян и кметство Широка Лъка брой на 

населението ще се определи средната водоснабдителна норма на глава от 

населението. Приложена е, от страна на участника,  примерна графика от 

такава обработка на данни за период от 5 години на друг сходен обект. 

Коефициентите на неравномерност във водопотреблението ще се изчислят 

на база проведените конкретни замервания съгласно чл. 17, ал.7 от Наредба № 

2 или ще се приемат съгласно чл. 17, ал.5 и 6 на същата Наредба. 

Необходимите водни количества за противопожарни нужди за мрежата на с. 

Гела в зависимост от броя на жителите (до 5000 души) се определя в 

съответствие с таблица 15 Наредба № Ιз-1971 от 29.10.2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар, както следва: общо противопожарно водно количество за населеното 

място = 1 пожар по 5 л/с; 5 л/с на главен клон (I и II) и 2.5 л/с на 

второстепенните клонове.  

o Проектното решение ще предвижда подмяната на съществуващите 

водопроводи от стомана и азбесто-цимент с нови от ПЕВП, изцяло 

съобразени с актуалните размери на уличния профил. Решението ще се 

изпълни със софтуерен продукт EPANET и Hydra (от софтуерния комплект 

Urbano). Изследването на поведението на мрежата ще се направи при условия 

без и със пожар.  

o Трасетата на новопроектираните водопроводи ще са съобразени с 

действащите стари водопроводи, изискванията на Възложителя, 

технологията на строително изпълнение и необходимата за това временна 

организация на движение. 

o Тръбите за уличната водопроводна мрежа и сградни отклонения предвиждат 

съгласно практиката на Възложителя и Оператора от полиетилен висока 

плътност (ПЕВП) тип 100 - PN10, SDR17. 

o  При рехабилитация на водопроводни клонове от азбесто-циментови тръби по 

без изкопен способ от типа хоризонтално сондиране тръба-в-тръба по 

методите „Слип-лайнинг“ или „Бърст-лайнинг“ и при изпълнение на 

водопроводни клонове по безизкопен способ чрез хоризонтално управляемо 

сондиране препоръчваме да се употребяват ПЕВП тръби РЕ 100, PN10 тип 

RC или ПЕВП тръби с външно предпазно полипропиленово покритие. Тръбите 

от ПЕВГ1 са изцяло съобразени за експлоатационен период, не по-малък от 50 

години съгласно чл. 12. ал.1 от Наредба № 2. Всички тръби и арматури ще се 

предвидят в съответствие с изискванията за издръжливост на максимално 
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налягане съгласно членове 130 до 132 и 162 на Наредба № 2. Мрежите ще се 

предвидят съгласно изискванията на Възложителя в максимална степен 

сключени и да отговарят на изискванията на чл. 137 и 138. Минималният 

вътрешен диаметър на тръбите се определя от чл. 139 и ще бъде 80 мм в 

зависимост от конкретния брой на населението в с. Гела - под 100 хил. 

жители. При проектиране на къси улични водопроводи (до 200 м от най-

близкия пожарен хидрант, съгласно чл. 170 ал.1 на Наредба № 1з-1971) по 

улици тупик може да се прилагат и тръби с вътрешен диаметър 50 мм според 

чл. 139 ал.2. Структурата на мрежата следва да отговаря на принципите, 

заложени в чл. 141. След анализ на поведението и прецизиране на 

оразмеряването ще са избрани оптималните диаметри на главните и 

разпределителните клонове в мрежата на с. Гела. Скоростите във всички 

участъци при пожар не трябва да надхвърлят нормативно допустимите 2.0 

м/с и свободният напор трябва да е по-голям от минималния (10 м + 

бр.Етажи над първия х 4 м) съгласно чл. 166 на Наредба № 1з-1971,но да не 

превишава 60 м. 

o Хидравличното оразмеряване ще се извърши чрез употребата на 

специализиран компютърен софтуер за моделиране и изчертаване на 

водопроводни мрежи в съответствие с чл. 129 на Наредба № 2. Това ще 

позволи за кратък период от време да се проверят множество възможни 

сценарии на поведение, технически решения и експлоатационни събития без 

това да забави предаването на проектната документация на Възложителя. 

Специализираният софтуер прилага формулата на Дарси-Вайсбах за 

определяне характеристиката на напорния тръбопровод чрез определяне 

загубите на напор като функция от водните количества чрез всепризнатата 

формула на Colebrook-White (Prandtl-Colebrook). След определяне и въвеждане 

на консумираните водни количества във всеки възел компютърният софтуер 

балансира въведената тръбопроводна мрежа чрез използване на итеративен 

изчислителен алгоритъм Нютън-Рафсън (аналогично на метода Харди-Крос / 

Лобачев-Крос). Съгласно чл. 129 ще се определи стойност за хидравличната 

гравина, като според опита на настощия колектив и опита на 

чуждестранните изследователи, ще се приеме системна експлоатационна 

грапавина ks=0.15-0.20 mm, отчитаща и местните загуби на напор във 

фасонните части и арматурите. 

o  Употребата на специализиран компютърен софтуер за моделиране и 

изчертаване на водопроводни мрежи ще позволи за кратък период от време да 

се проверят множество възможни сценарии на поведение, технически 

решения и експлоатационни събития без това да забави предаването на 

проектната документация на Възложителя. 

o Зониране на водоснабдителната мрежа. В зависимост от резултатите на 

проведеното хидравлично оразмеряване и отчитайки топологията в обхвата 

на населеното място, ще се изготвят вариантни решения за разделяне на 

мрежата на отделни зони за контролиране на напора.  

 Изпълнителят определя дейностите по част „Водоснабдяване - 

технологична“ да се извършат на няколко етапа: 

- Определяне трасетата за ново строителство и реконструкция на 

улични водопроводни клонове на база: Кадастрален и регулационен 

план, оглед на място, проучване на съществуващата мрежа и 

теренни замервания; 

- Определяне на оразмерителни водни количества от проведените: 

измервателна кампания на външното водоснабдяване, анкетни 

листи, данни за подадени и инкасирани водни количества от "ВиК". 
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Утвърждаване на оразмерителните водни количества от 

Възложителя и "ВиК" ЕООД Смолян; 

- Хидравлично оразмеряване - направа на хидравличен модел и 

оразмеряване на клонове в съответствие с нормативната уредба и 

утвърдените оразмерителни параметри. Изготвяне на проектно 

решение за зониране на мрежата, така че проектът да изпълнява 

изискванията на Възложителя, "ВиК", Наредба № 2 от 22.03.2005 г. 

за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи и Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар; 

- Изготвяне на графична част: ситуационни планове и надлъжни 

профили с нанесени съоръженията в мрежата;  

- Изготвяне на графична част детайли: пожарни хидранти, 

спирателни кранове, шахти изпускател, шахти въздушник; 

укрепване на ел.кабели, телефонни кабели; хоризонтални чупки 

(опорни блокове); преминаване по мост на река; сградно 

водопроводно отклонение и водомерна шахта; всяка шахта 

регулатор на налягане; преминаваме под водно тяло или други; други 

специфични детайли при необходимост; 

- Изготвяне на графична част: монтажни планове на мрежата и 

всички шахти (ШСК, шахта изпускател, шахта въздушник, шахта 

регулатор на налягане и др); 

- Съставяне на подробни КС по проектната част; 

- Изготвяне на текстова част: Обяснителна записка, дефиниция и 

обосновка на приетите зони с техните проектни параметри, 

пояснение относно проектното решение, оформяне на хидравлични 

таблици с оразмерителни водни количества и проектни напори. 

 Част Водоем - технологична и СОЗ 

o Проектирането на напорния резервоар, също като проектирането за 

водоснабдителната мрежа ще се съобрази с действащата нормативно 

уредба. От Община Смолян като възложител ще се получи информация за 

желаното местоположение на напорния резервоар. След оглед на място ще се 

подаде информация към екипа по геодезия, който ще направи подробна 

геодезическа снимка, след която ще се пристъпи към проектиране: 

o Определяне на вида на напорния резервоар - съдейки от съществуващото 

положение предполагаме, че ще се касае за преходен напорен резервоар, а не 

контранапорен като функционално предназначение. 

o Определяне на обема на резервоара - ще се възприеме указания от 

Възложителя обем - 300м3. Той ще се потвърди или коригира чрез сумиране на 

изведения от преки измервания регулиращ обем с нормативно заложените 

обеми за противопожарни и аварийни нужди. 

o  Определяне на противопожарния обем - противопожарният обем се получава 

на базата на съответните нормативни противопожарни водни количества и 

продължителност на гасене на пожарите. В случая на с. Тела това означава 

да се предвиди неприкосновен обем за пожарогасене, който възлиза на: 3 часа 

х 5 л/с = 54м3. 

o Определяне на аварийния обем - Аварийният обем се определя в зависимост от 

категорията на водоснабдителната система, допустимото време на 

прекъсване на водоподаването и времето за отстраняване на повредите. В 

случая на с. Гела ще се използва Табл.5 към чл. 135, ал.1 на Наредба 2 с 

въведени параметрите на довеждащия водопровод. 

o Проектиране на основните характеристики на резервоара: 
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-  При обем на отделните камери над 125 м³ се препоръчва в тях да се 

предвидят циркулационни стени, които да предпазват водата от 

застояване. Освен това, когато водата е за питейно-битови нужди, 

тя не бива да престоява в резервоара повече от 48 часа; 

- Дълбочината на водата в резервоарите се избира в зависимост от 

техния обем в границите от 1,6 до 5 м. Избирането на малка 

дълбочина при голям обем води до големи размери на основата и на 

покривната конструкция. По-големи дълбочини от 5-6 m 

предизвикват трудности в уплътняване на дъното и стените. 

-  В план напорните резервоари се проектират кръгли или 

правоъгълни. Кръглите стоманобетонови резервоари в сравнение с 

правоъгълните са по- благоприятни в статическо отношение: 

стените са по-тънки; конструкцията е по-икономична; имат по-

голяма устойчивост на пукнатини, неравномерни слягания и на 

сеизмични и температурни въздействия. Правоъгълната форма на 

резервоарите, от друга страна, дава възможност да се използва по-

добре застроената площ и да се реализират значителни обеми. При 

тази форма отношението между страните на отделните водни 

камери обикновено се избират XJY = У*. 

- Резервоарите се изграждат от обикновен или предварително 

напрегнат стоманобетон. Кръглата форма е по-подходяща при 

използване на предварително напрягане, а правоъгълната позволява 

по-лесно да се използва сглобяемо строителство. 

- Покривната конструкция се изпълнява по монолитен или сглобяем 

начин. Използват се по-често плоски плочи, а при по-големи 

резервоари - гъбовидни плочи, сферични куполи и др. Най-високото 

водно ниво трябва да бъде по- ниско поне с 5-10 cm от гредите на 

покривната плоча. На горната повърхност на плочата се дава 

наклон 2-3% в посока от сухата камера към задната и страничните 

стени, за по-лесно оттичане на повърхностните води. Отгоре се 

прави циментова мазилка, а върху нея - хидроизолация. Резервоарът 

се засипва с пласт от пръст, дебел 0,7-1,0 т. 

- Дъното на резервоарите се изпълнява обикновено от монолитен 

стоманобетон. За предпазване от поява на пукнатини при големите 

резервоари се предвиждат деформационни фуги. На горната 

повърхност се дава наклон минимум 1% към шахтата за изпразване. 

Под плочата на дъното обикновено се предвижда изравнителен 

бетон, а понякога под него и дренаж. Колоните, които носят 

покривната конструкция не трябва да прорязват плочата на 

дъното. Вкопаването на резервоарите в земята обикновено се прави 

така, че най- високото водно ниво в тях да бъде равно на нивото на 

терена пред арматурната камера. 

- Арматурната (суха) камера служи да побере тръбните системи, 

арматури и друго оборудване и да улесни експлоатацията на 

резервоарите. За напорен резервоар с обем 300м3 се предвижда една 

арматурна камера. 

o Проектиране на тръбните системи и оборудване на резервоара, резервоарът 

ще бъде оборудван със следните тръбни системи: 

- Вливна тръбна система -Вливането на водата става на не по-малко 

от 10 cm над максималното водно ниво и на възможно голямо 

разстояние от мястото, където се взема водата. Вливната тръбна 

система се оразмерява обикновено за максимална денонощна 

консумация. В зависимост от режима на работа на системата 
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може да се приеме и друго по-голямо оразмерително водно 

количество. Диаметрите на тръбите се определят, като се 

приемат по-големи скорости (l,5-2,2m/s) от тези във външните 

водопроводи. Така се получават по-малки диаметри и известни 

удобства при строително монтажните работи и експлоатацията. 

- Хранителна тръбна система- чрез нея водата се взема от 

резервоара и се отвежда към водоснабдявания обект. Тръбната 

система започва с цедка, разположена на разстояние най- малко 

0,25-0,30 m от дъното на водовземната шахта. Размерите на 

шахтата в план и дълбочина се съобразяват с разположението на 

тръбната система и размерите на цедката, така че да е възможно 

пълното използване на обема на резервоара. За съхраняване на 

противопожарния запас и неговото използване само в случай на 

пожар към хранителната система се предвиждат специални 

устройства. За тази цел най-често се използва така нареченият 

"прекъснат сифон", който се овъздушава чрез тръба с малък 

диаметър. Диаметрите на тръбите се определят за скорости, 

както при водовливната система. 

- Преливно-изпразнителна тръбна система - Преливната част на 

системата започва от най- високото водно ниво в резервоара с 

фуниеобразен преливник и зауства в някоя ниска част на терена 

извън резервоара. Тази част от системата служи да отведе 

безпрепятствено извън резервоара водата, която би причинила 

препълване на резервоара. Преливната тръба с преливник може да 

бъде изградена за всяка клетка поотделно или да бъде обща, 

вградена в междинната стена на клетките. Изпразнителната част 

на системата започва от дъното на всяка от водните камери и след 

това се обединява с преливната част. В края на преливно- 

изпразнителната система се предвижда специална клапа и 

хидравличен затвор за предпазване от навлизане на животни и 

насекоми и от замърсяване на водата. Диаметърът на 

изпразнителните тръби се избира по конструктивни съображения 

обикновено по-малък от този на другите системи или се определя в 

зависимост от предварително зададено време за изпразване на 

резервоара. Преливната част на системата изисква по-прецизно 

оразмеряване.  

o Определяне на санитарно-охранителна зона за напорния резервоар. 

Санитарно-охранителните зони се въвеждат с цел да се предпази водата на 

водоизточниците и водата в съоръженията от замърсяване. Санитарно-

охранителните зони около водоизточниците се състоят от три пояса: пояс А 

- за строга охрана на водата и водовземните съоръжения; пояс Б - за охрана 

на водата от замърсяване с биологични, бързо разпадащи се, лесно 

разтворими и силно сорбируеми вещества, както от дейности, водещи до 

намаляване на дебита на водоизточника; пояс В - за охрана на водата от 

замърсяване с бавно разпадащи се, трудно разградили, слабо сорбируеми 

вещества, както и от дейности, водещи до намаляване на дебита на 

водоизточника. За водоснабдителните съоръжения, какъвто е случая с 

предвидения напорен резервоар с обем ЗООм3, се въвежда само пояс А. 

o Дейностите по част „Водоем - технологична и СОЗ“ ще се извършат на 

няколко етапа: 

- Определяне на функционалното предназначение на резервоара, 

обемите му (регулиращ, противопожарен, авариен и общ) и типа му; 
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- Проектиране на основните елементи на резервоара - мокри камери, 

суха камера, тръбни системи, оборудване; 

- Проектиране на санитарно-охранителна зона; 

- Изготвяне на детайлна графична част, таблични изчисления и 

текстова обосновка; 

- Съставяне на подробни КС по проектната част. 

 Част Конструкции на водопроводни мрежи и напорен резервоар: 

Проектирането на напорния резервоар и другите съоръжения по трасетата на 

водопроводите ще бъде в съответствие с: БДС. 

o  Обхват и структура на ЕС2 и НП и в двата документа е заложено отделно 

тълкуване на явленията (срязване, огъване, провисване) в конструкциите, а не 

систематизирано по елементи (плочи, греди, колони).Обект на ЕС2 и на НП 

са бетонните, стоманобетонните и предварително напрегнатите елементи и 

конструкции, изпълнени от лек или от обикновен бетон. 

o Метод за проектиране - Методът на граничните състояния с частни 

коефициенти за сигурност” е заложен в системата Еврокод, трябва да се 

отбележи, че този подход е приложен и НП, така че няма съществени 

различния между двата документа. 

o Въздействия:  

- Постоянните Gk и променливите (временните) Qk въздействия в 

Еврокод 1 и в наредбата N3 са класифицирани по едни и същи 

признаци. По отношение на практиката, разликите в 

представителните и в изчислителните стойности на обичайните за 

сградите натоварвания са несъществени. 

- Изчислителните стойности на въздействията контролират 

сигурността на строителните конструкции чрез проверките за 

крайни гранични състояния. За масовите за практиката сгради от 

категория III и по-висока съгласно ЗУТ, в наредба N 3 степента на 

отговорност на конструкциите се отчита с допълнителен 

коефициент на сигурност по предназначение уп =1,10, с който се 

увеличават ефектите от въздействията.Коефициенти се получават 

неблагоприятни стойности, които съвпадат с регламентираните за 

системата Еврокод:за постоянните натоварвания и за 

променливите натоварвания. 

o Материали: 

- Обикновен бетон; 

-  Армировъчна стомана  

o Анализ на стоманобетонните конструкци; 

o Статически схеми и идеализация на елементи и конструкции- Разчленяването 

на конструкциите на прътови, равнинни и черупкови елементи е известен и 

непреходен класически подход. Цялостният анализ на елементите (напр. чрез 

метода на крайните елементи) е достатъчен за проектирането на техните 

т.нар. регулярни В-области (В - от Beam, Bending, Bernoulli), което е широко 

застъпено и в ЕС2, и в НП. Новост за практика на участника  е опростеният 

метод за проверката на елементи с равнинно напрегнато състояние, 

представен в приложение F на ЕС2. 

o Комбинации от въздействията -Разглеждат се такива товарни състояния, 

които водят до гранични неблагоприятни ефекти в елементите и възлите на 

стоманобетонните конструкции. Например за непрекъснати греди в ЕС2 се 

предписва класическото редуване на пълно с празно от временен товар поле 

(за максимални огъващи моменти) и съответно пълно натоварени съседни 

полета за получаване на най-големи стойности на моментите над опорите. 
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o Линеен еластичен анализ - Популярното и добре познато разглеждане на 

конструкциите като еластични системи в НП и в ЕС2 се препоръчва като 

основен метод за определяне на ефектите от въздействията и за крайни 

гранични и за експлоатационни гранични състояния. 

o Линеен еластичен анализ с преразпределение.Разчитайки на ротационния 

капацитет на непрекъснатите греди и на ригелите на рамките, опитните 

проектанти прилагат редукцията на опорните огъващи моменти, въпреки че 

този метод не е регламентиран в НП. 

o Пластичен анализ.Традиционно методът се прилага за проверка на крайните 

гранични състояния на плочи и греди. За да се гарантира образуване на 

пластични стави (или на линии при плочите), в ЕС2 се контролира 

ротационният капацитет на сеченията (отново чрез височините на 

натисковите зони) и се изисква използването на армировка с дуктилност клас 

В или С. 

o Ефекти от втори ред при осово натоварване - В НП тези ефекти се отчитат 

по метода на номиналната коравина, който е основен и за ЕС2. Като 

алтернатива за изследване на самостоятелни елементи, в ЕС2 е представен и 

друг подход. 

o Крайни гранични състояния; 

o Носимоспособност на нормални сечения (огъване със и без нормална сила). 

Многобройните изследвания и анализи, както и числените сравнения чрез 

десетки програмни продукти, показват приемливо близки резултати за 

носещата способност, изчислена по ЕС2 и по НП. 

o Носимоспособност на наклонени сечения (срязване) За елементите без 

напречна армировка в НП се разчита само на якостта на опън на бетона. 

Макар и фермовият модел за носимоспособност с напречна армировка в ЕС2 е 

съществено различен от блоковия модел в НП, е доказана тяхната 

идентичност на трите основни проверки в НП.В обичайните случаи обаче, 

при еднакви други условия, по ЕС2 се изчислява с до два пъти по-голямо 

количество напречна армировка. 

o Усукване-На пространствения фермов модел в ЕС2 с бетонни диагонали под 

ъгъл 9, в НП съответства напълно аналогичен, но с 9=45°.Този модел е по-

консервативен по отношение на напречната армировка (стремената), но за 

сметка на това изискванията към надлъжната армировка намаляват. 

o Продънване-НП от 1988 г. са със силно ограничен обхват, който не 

съответства на съвременното тотално прилагане на безгредови плочи. С 

измененията на НП през 2008 г. за изчислителните проверки и 

конструирането срещу продънване се прилагат моделите от ЕС2. 

o Експлоатационни гранични състояния.  

o Контрол на пукнатините: В НП широчината на пукнатините се проверява 

емпирично, без да се дефинира разстояние между тях и без отчитане на 

класа на бетона, за разлика в ЕС2 където има точна, стройна, но тежка 

теория за точното им изчисляване. Контролът ще е приблизителен, а за 

целта са представени силно опростени таблични критерии. 

o Ограничаване на преместванията и в ЕС2, и НП предлагат процедури за 

изчисляване на провисванията. В ЕС2 са представени препоръчителни 

стойности на елементите (греди, плочи), съобразени и със степента на 

напрегнато им състояние, които удовлетворяват изискванията без 

изчисления. Граничните провисвания в ЕС2 са същите, както и в НП - до 

(1/250)L, изчислени от квазипостоянна комбинация на въздействията. 

Въведени са и допълнителни изисквания, към други неносещи елементи. 

o Дълготрайност: Стоманобетонните конструкции и елементите се 

проектират за експлоатационен срок обикновено 50 г. (за мостове - 100 г.). 
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Освен с проверките за крайни и експлоатационни състояния и с правилното 

конструиране, дълготрайността се гарантира и с отчитане на 

въздействията на околната среда. В зависимост от това в ЕС2 се 

регламентират минимални класове на използваните бетони и минимални 

бетонни покрития на армировката. ЕС2 предвижда проектиране с номинални 

стойности на покритията, които включват и възможните монтажни 

отклонения. Тези стойности са с 5 до 10 mm по-големи от познатите. 

o Конструиране на армировката елементите – особености; 

o Закотвяне и снаждане в ЕС2 е приета по-голяма сигурност.  

o Конструиране на греди и плочи: в ЕС2 минималните проценти на армиране на 

опънните зони са значително по-високи от познатата от НП стойност 

0,05%, но са обосновани. Напречна армировка в плочите по изчисление се 

допуска само при дебелина > 20 cm. Допуска се продънването да се поема с 

кобилици (НП не ги допускат), със стремена или с дюбели. 

o Геотехническо проектиране - фундиране, геоложки, хидрогеоложки и други 

условия; 

o Заключения; 

o Последователност на проектните дейности: Запознаването на проектанта-

конструктор със спецификата на обекта може   да започне преди 

финализирането на част „Водоснабдяване“. Разработването на строително- 

конструктивната част може да започне непосредствено след окончателното 

проектно решение на всички детайли (шахти, мостови преминавания, прагове 

при пресичане на дерета и други) по част „Водоснабдяване“.Работата по 

проектирането ще се изпълни в следната последователност: 

- Направа на конструктивно обследване на съществуващи 

конструкции (мостови/водостоци, напорен резервоар, 

водоизточници или други) при възникване на такава необходимост. 

- Получаване на окончателно задание за проектиране и разработване 

на работен проект по част Строително-конструктивна за напорен 

резервоар. 

- Изпращане на промени за съгласуване по специалности. 

- Координационни срещи със специалисти за новъзникали проблеми, 

отстраняване на неточности и други.  

- Междинно предаване с количествени сметки - останали елементи. 

- Окончателни количествени сметки. 

- Окомплектоване.  

- Предаване на „Работен проект“ по-част Строително-

конструктивна. 

 Част Пътна:Тази част ще се изготви в съответствие с действащата и 

приложима нормативна уредба. Според вида на прокопаванията са възможни 

два варианта в последователността при изготвяне на проекта по част Пътна: 

Ограничени прокопавания (при които не се променя нивелетата на улицата и 

изискват единствено детайл за възстановяване на настилката) и Мащабни 

прокопавания (при които се засягат всички елементи на улицата - пътно 

платно, бордюри и тротоари Проектът в този случай ще включва надлъжни и 

напречни профили, вертикална планировка в районите на кръстовищата и 

детайли за изграждане на пътното платно и тротоарите. Проектът се 

изпълнява на основание геодезическо заснемане и съобразяване със 

съществуващите дадености, улична регулация, геометрия на уличната мрежа, 

нивата на прилежащите сгради и дворове, елементи за достъпност на средата, 

едроразмерна растителност и други). 

- Детайлите за възстановяване на настилката ще се изберат според 

транспортното натоварване на съответната пътна артерия. 
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Интензивността на движението има съществено значение както 

при определянето на основните елементи на новостроящи се 

пътища, така също и при планирането и избора на вида на пътно-

ремонтните работи.  

- Технологията на строително изпълнение и предвидените 

строителни материали ще се подчиняват на „Технически правила и 

изисквания за поддържане на пътища“, издадени от Национална 

агенция „Пътна инфраструктура“.Изготвят се съответните 

чертежи и детайли в подходящ мащаб и се съставя подробна 

количествена сметка за съответните СМР - несортиран трошен 

камък, различни асфалтови пластове, бордюри, тротоарни настилки 

и др. 

 Част ВОБД: Разработването на тази част участникът предвижда да изпълни 

в следната технологична последователност, отчитайки всички характерности 

на обекта: 

- Посещение на населеното място.  

- Събиране на информация относно други строежи, които ще се 

изпълняват по същото време, получаване на график и 

последователност на СМР, обсъждане на съвместни мероприятия с 

други строители. 

- Обсъждане с проектантите по другите части - Водоснабдяване - 

технологична и др. как ще се изпълняват прокопаванията, какви 

строителни машини ще се използват, каква част от пътното 

платно или тротоарите/банкетите ще се заеме. 

- Според заетите части от пътното платно или тротарите и 

банкетите се прилагат някои от основните схеми за ВОБД съгласно 

Наредба № 3/2010г за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците. В зависимост от това дали може да се 

осигури пътна лента край работния участък, участникът допуска 

или затваряне на пътната артерия, с означаване на възможни 

обходни маршрути или въвежда схеми за временна организация на 

движението – според геометрията на уличната мрежа: въвеждане 

на ВОБД с пътни знаци,  въвеждане на ВОБД с пътни знаци  и 

временна светофарна уредба или въвеждане на ВОБД с пътни знаци 

и регулировчик. При нужда се предвижда затваряне на тротоарите 

за пешеходно движение или указване на налични обходни трасета.  

- Ако в населеното място при изпълнението на СМР се затварят 

участъци от улици, като се изолират отделни райони от 

населеното място или важни служби /бърза помощ, 

противопожарна служба, административни органи и други/ при 

възможност се предвиждат временни пътища или при 

строителството се въвежда график на прекъсването му, за да се 

осигури достъп до изолираните райони.  

- Проектите по част ВОБД се изпълняват съгласно Наредба № 3/201 

Ог за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците, като според мястото на провеждането на строително - 

монтажните работи се заложат пътни знаци с различни 

типоразмери - първи типоразмер за улици, втори типоразмер за 

локални пътища, трети типоразмер за първокласната пътна мрежа 

и четвърти за автомагистрали.  
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- Видът и количеството на необходимите пътни знаци, 

допълнителните средства за сигнализиране и временната 

хоризонтална маркировка се описват в количествена сметка към 

проекта.  

- При дългосрочна работа по съоръжения от ВиК мрежата ще се 

предвиди и необходимата хоризонтална маркировка на пътя, като 

тя ще се предвиди в съответстие с БДС EN 1824 „Материали за 

пътна маркировка. Изпитвания на открито“. 

- Изпълнителя предлага проектна част ВОБД зависи в значителна 

степен от проектното решение и заложена технология на 

изпълнение на уличните водопроводни мрежи и затова ще се изпълни 

в два етапа: Етап 1: Проучване на съществуващото положение. 

Предварително обсъждане и съгласуване и Етап 2: Проектно 

решение за вътрешните улици при реконструкцията на 

водопроводните мрежи. Ще започне да се разработва след 

завършване на проектното решение по част Водоснабдяване, така 

че частта да отчете всички възникнали промени и/или 

актуализации. 

 Част Електроснабдяване и автоматизация:  

o Проектирането и изготвянето на схеми за автоматизация и диспечеризация 

на водопроводната мрежа в с.Гела може да включва:  

- Консултация на Възложителя и „ВиК“ за избора и монтаж на 

автоматизирани измервателни прибори в шахти по водопроводните 

мрежи (на входове на измервателни зони/ в контролни шахти по 

мрежата/ в шахти въздушници, калници, СК) и в напорния 

резервоар; 

- Монтаж на контролно-спирателни арматури с телеметрично 

управляема електрическа или пневматична задвижка по трасето на 

главните водопроводи, при входове на зони и в напорния резервоар; 

- Монтаж на компютърна сървърна инсталация, комуникационни 

модули на отделните съоръжения и въвеждане на необходимите 

програмни продукти (тип SCAD А) с цел изграждане диспечеризация 

на водопроводната мрежа с възможности, както за наблюдение, 

така и управление в реално време. 

o Проектна част Електро ще се изпълни в следните стъпки: 

- Консултации при експертите на "ВиК" ЕООД Смолян за запознаване 

с въведената философия и система за автоматизация и 

дистанционно налюдение и контрол на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения; 

- Консултации при експертите на ЕВН ЕР за запознаване със схемата 

за електроснабдяване на населеното място; 

- Изготвяне на проектно решение за електрозахранване и 

автоматизация (дистанционно наблюдение и контрол) на 

елементите от водоснабдителната система на обекта: кранове, 

регулатори на налягане, наблюдение на напорен резервоар и др. 

сходни включително графична и текстова част; 

-  Съставяне на подробни КС по проектната част. 

 Част Геодезия, трасировъчен план и ПУП-ПП, включва : 

o Направа на проектни разработки (трасировъчни планове). За подложка за 

проектиране  ще се използват: проектното решение по част Водоснабдяване, 

извадки от кадастралния и уличния регулационен план, извадки от КВС, 

съвместно с направено геодезично заснемане в обхвата на проекта. 

Подробните точки от трасировъчния план ще са изведени в координатна 
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система "1970", както и в кадастрална координатна система 2005 г. В 

папката ще бъдат приложени чертежи с геодезичната снимка на обекта и 

трасировъчен план в мащаб 1:1000 или М1:500 по определение на 

Възложителя (в зависимост от мащаба на оригиналното платно на ПУР). 

o Направа на парцеларни планове и/или план-схеми за линейна инфраструктура 

за учередяване на право на преминаване или обезщетение на собствениците на 

имотите. 

o Направа на регистър на засегнатите имоти от СОЗ. 

 Част Подробни КС: Обобщават се / систематизират се по клонове 

изготвените от проектантите по всяка част количествени сметки. Събраните 

подробни КС ще послужат за основа за изготвяне на проектно-сметната 

документация (КСС). 

 Част Сметна документация на обекта стъпва върху изготвените по-рано 

количествени сметки, съставени от отговорните проектанти и 

систематизирани по клонове в част Подробни КС. Проектно-сметната 

документация ще бъде основата на Възложителя при одобрение и детайлно 

планиране на бюджета на обекта В случая на водоснабдителната мрежа на с. 

Гела количествата на труд, механизация и материали се очакват от следните 

проектни части:  

o Водоснабдяване - количествените сметки съдържат всички работи по 

разваляне на съществуващите настилки, земни работи, кофражни, 

армировъчни и бетонови работи, монтажни работи, изпитване и въвеждане 

в експлоатация, временно строителство и др; 

o Инженерна геология и хидрогеология - определя се категорията на земните 

почви и съответно категорията на земните работи. Хидрогеоложкият 

доклад доказва необходимостта от осушаване и водочерпене на 

строителната траншея, както и фундирането на напорния резервоар; 

o Конструкции - сметките обобщават всички строителни елементи, както и 

кофражи, армировка и бетон за монолитните съоръжения; 

o Пътна - в сметките се съдържат работите по възстановяване на пътната 

настилка и при необходимост бордюри и тротоари; 

o ВОБД - отчитат се: доставка на необходимите знаци съгласно проектна 

спецификация, изпълнение на светофарни уредби, труд за монтаж и 

демонтаж на мероприятия за временна организация, както и регулиране на 

движението и др. 

o Електро - отчитат се количествата работа съглансно предписанията и 

разработките на проектанта по тази част, включващи основно модули за 

наблюдение и контрол на елементи и съоръжения на водоснабдителната 

система. 

 Част ПБ: Проектът по част Пожарна безопасност (ПБ) ще бъде изготвен в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба; Действащи български и 

европейски стандарти. В проектното решение ще се анализира спецификата на 

технологията на изпълнение на СМР по технологичната част (Водоснабдяване) 

и ще се определят потенциалните опасности от възникване на пожар. Въз 

основа на установените рискове ще предпишат пасивните и активни мерки за 

защита с цел превенция за недопускане на пожар при изпълнение на строително 

монтажните работи на площадката. Проектната част ще бъде със следното 

основно съдържание: Обяснителна записка и описание на строежа, Проектни 

обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа.( Технически 

параметри /данни/ на основните материали); Пасивни мерки за пожарна 

безопасност,Генерална планировка, Системи и продукти с оценено удостоверено 

съответствие, Активни мерки за пожарна безопасност, Мероприятия по 

осигуряване на пожарната безопасност по време на строителството. 
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 Част ПБЗ: Проектът по част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ) ще включва 

части: работен проект за организация и изпълнение на предвидените в 

проектното решение строително монтажни работи, спазвайки тяхната 

последователност, изготвяне на строителен генерален план с оглед 

последователността и етапността на изпълнение на строежа, линеен график за 

изпълнение на отделните видове строително монтажни работи, както и 

мерките за опазване на здравето и живота на работещите на строежа и 

опазване на околното пространство, като не се допуща негово замърсяване.  

Проектът по “План за безопасност и здраве” е съставен от следната 

документация и чертежи:Обяснителна записка и информационни листа; 

Строителен ситуационен план; Схема на изкопа; Евакуационен план; Списък с 

необходими и задължителни лични предпазни средства; Комплексен план-график 

за последователността на извършване на строително-монтажни работи;Мерки 

и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

строителни и монтажни работи; Възможни аварии и злополуки и мероприятия 

за намаляне риска от възникването им; Мероприятия за опазване на околната 

среда;Противопожарна охрана.Планът за безопасност на строителството се 

изготвя като се вземат предвид основни принципи за строителството, сред 

които са: извършване на строителни работи по съвременни технологии; 

съвместяване на технологичните процеси с оглед съкращаване сроковете на 

строителството;строго спазване на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на 

строителните и монтажните работи. Дейностите по проектна част ПБЗ 

стартират незабавно след окончателно проектно решение по част 

Водоснабдяване, като екипът предварително е анализирал решенията си в 

сходни обекти и е подготвил приложимо съдържание. 

 Част ПУСО: Участникът определя проектът да се изготви на основание 

нормативни документи. При строителството на водопроводна мрежа съгласно 

техническото задание за проектиране участникът не предвижда да се 

генерират опасни вещества, описани в приложение № 1, към чл. 3, т. 1 и 2 от 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. Целите на законодателството в сферата на 

управлението на строителните отпадъци, както и на настоящия проект ще 

бъдат: Да се предотврати и минимизират количествата образувани 

строителни отпадъци; Да се осигури рециклирането и оползотворяването на 

строителни материали; Да се намали количеството на депонираните 

строителни отпадъци; да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха. 

Водите и почвите, като се ограничи и риска за човешкото здраве в резултат на 

генериране, транспортиране и депониране на строителните отпадъци.  

o Дейностите по изпълнение на ПУСО ще се изпълнят в следната 

последователност: 

- Потвърждаване с Изпълнителя и проектанта по част 

Водоснабдяване-Технологична и Водоем-технологична на линейните 

дължини на всички водопроводни клонове в обхвата на обекта и на 

размерите на напорния резервоар. 

- Потвърждаване с проектантите по всички части на детайлите на 

съоръженията и получаване на финално задание за част ПУСО; 

- Направа на проектните изчисления и прогнози за генерирането на 

СО за линейните обекти - Водопроводни Мрежи и напорния 

резервоар. Междинна среща за обсъждане с проектантите по 

другите части; 

- Евентуално допълване на обхвата и/или нанасяне на корекции; 
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- Последна среща за съгласуване на цялостната проектна 

документация с проектантите по другите части; 

- Предаване на проекта в изисквания вид на Възложителя за 

съгласуване; 

- Отстраняване на евентуални забележки, констатирани от 

експертите на Възложителя. 

o Изчисленията към проекта по част ПУСО могат да стартират едва след 

потвърждаване на параметрите и количествата от части: „Водоснабдяване 

- Технологична“, „Водоем-технологична“, „Пътна“, „Конструкции“, „Ел и 

автоматизация“. В противен случай ще бъде невъзможно коректното 

изброяване количествата на вложени: ПЕВП тръби и фасонни части, 

арматури, инертен материал за обратен насип, кофраж, армировка и бетон, 

асфалтови покрития за възстановяване и много други. 

   Съгласуване на техническия проект и получаване на всички необходими становища и 

разрешения съгласно българското законодателство: Съгласуването на проекта и 

съответно одобряването му са свързани до голяма степен с познаване на 

специфичните изисквания и необходимости на съгласуващите органи. За всяка 

отделна съгласувателна процедура участникът ще окомплектова необходимата 

проектна документация (чертежи, записки, изчисления, данни) в обем, съдържание 

и екземпляри, позволяващи безпрепятствено съгласуване.  

 Последователност и взаимообвързаност на дейностите и задачите, както и 

разпределение на отговорностите на Експертите: 

 Подготвителни дейности, полеви проучвания и измервания 

 Дейност: Проектна част Инженерна геология и хидрогеология - подробен 

Инженерно-геоложки доклад и Хидро- геоложки доклад. Задачи и 

последователност: 

- Задача 1: Направа на проучвателни сондажи или шурфове; 

- Задача 2: Изпълнение на опитно-филтрационни изследвания; 

- Задача 3: Изпитване на проби в акредитирана за целта 

лаборатория; 

- Задача 4:Съставяне на доклад: анализ на резултатите от 

сондажи/шурфове и проби, изготвяне на обяснителна записка и 

чертежи. 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще започнат незабавно след 

Подписване на Договора за изпълнение на поръчката. 

o Период: Дейността започва на 1. кал. ден и завършва на 6. кал. ден, и е с обща 

продължителност 6 календарни дни, включително съпътстващите операции. 

o Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от Екипа по част геология: 

инженер геолог и двама сондьори; Технически - инструменти и механизация - 

комбиниран багер- товарач, специализирана мобилна сондажна апаратура, 

потопяема помпа, нивомери.  

o Отговорен експерт: Инженер геолога в проектантския колектив.  

o Действията ще се съгласуват с Главния проектант по част 

„Водоснабдяване“ и Ръководителя на екипа. 

 Дейност: Подробно геодезическо заснемане на трасетата на водопроводните 

мрежи и на терена за напорен резервоар. Задачи и последователност: 

- Задача 1: Стабилизиране на опорен полигон за целите на 

геодезичната снимка. 

- Задача 2: Подробни геодезически полеви измервания в обхвата на 

проекта и за нуждите на хидравличните модели, включващи 

замервания на точки през максимум 20 м и на характерните чупки и 

места. Заснемане местата на геоложките проучвания и точките за 

монтаж на измервателна апаратура при измервателна кампания на 
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водоснабдителната система. Подробна тахиметрична снимка на 

терена за напорен резервоар. 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще започнат незабавно след 

подписване на Договора за изпълнение на поръчката. Резултатите от 

дейността са основни/изходни за изготвянето на инвестиционния проект. 

o Период: Дейността започва на 1. кал. ден и завършва на 3. кал. ден, и е с обща 

продължителност 3 календарни дни, включително съпътстващите операции. 

o Ресурси:- Трудови - Дейността ще се изпълнява от Екипа по част геодезия: 

двама специалисти с инженерно образование Геодезия и двама 

техници/работници за спомагателна дейност; Технически - инструменти и 

механизация - ГНСС приемници с корекции в реално време; тотални станции; 

нивелири; високо-проходими автомобили. 

o Отговорен експерт: Експерт по част Геодезия от проектантския колектив. 

o Действията ще се съгласуват с Главния проектант по част 

„Водоснабдяване“ и Ръководителя на екипа. 

 Допълнителни дейности (извън техническото задание) при Инженерното 

проучване на съществуващите ВиК системи и свързаните с тях обекти 

o Допълнителна дейност 1: Проучване на съществуващите водоизточници - 

каптажи, напорен резервоар, външни довеждащи водопроводи.  

- Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще започнат незабавно 

след подписване на Договора за изпълнение на поръчката. 

Резултатите от дейността са основни/изходни за изготвянето на 

инвестиционния проект. 

- Период: Дейността започва на 1. кал. ден и завършва на 5. кал. ден, и 

е с обща продължителност 5 календарни дни, включително 

съпътстващите операции.  

- Ресурси: Трудови - Дейността ще се изпълнява от Проектант по 

част „Водоснабдяване“, специалист по диагностика и двама 

работници за спомагателни дейности; Технически - инструменти и 

механизация - фотоапарати, ролетки, измервателна техника за 

дебит, налягане и ниво с функция за непрекъснато записване на 

данни; високо-проходими автомобили. 

- Отговорен експерт: Експерт по част Водоснабдяване от 

проектантския колектив.  

- Действията ще се съгласуват с Главния проектант по част 

„Водоснабдяване“ и Ръководителя на екипа. 

o Допълнителна дейност 2: Изготвяне на анкетни листи и анкетиране на 

концентрираните консуматори (почивни бази, хотели, обществени сгради, 

организатори на културно събитие и др.) за леглова база, консумация на вода 

и др. 

-  Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще започнат незабавно 

след подписване на Договора за изпълнение на поръчката. 

Резултатите от дейността са основни/изходни за изготвянето на 

инвестиционния проект. 

- Период: Дейността започва на 1. кал. ден и завършва на 3. кал. ден, и 

е с обща продължителност 3 календарни дни, включително 

съпътстващите операции. 

-  Ресурси: Трудови - Дейността ще се изпълнява от Проектант по 

част „Водоснабдяване“;Технически - инструменти и механизация - 

анкетни карти; високо- проходими автомобили. 

- Отговорен експерт: Експерт по част Водоснабдяване от 

проектантския колектив. 
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- Действията ще се съгласуват с Главния проектант по част 

„Водоснабдяване“ и Ръководителя на екипа. 

o Допълнителна дейност 3: Анализ на достатъчността на регулиращите обеми 

в съществуващия напорен резервоар и и оценка на конструктивното и 

технологичното му експлоатационно състояние: 

- Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще започнат след 

завършване на допълнителни дейности 4,5,6. 

- Период: Дейността започва на 9. кал. ден и завършва на 10. кал. ден, 

и е с обща продължителност 2 календарни дни, включително 

съпътстващите операции.  

- Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от Проектант по 

част „Водоснабдяване“ и Проектант по част 

„Конструктивна“;Технически - инструменти и механизация - 

изчислителна станция, софтуер, фотоапарати, измервателна 

апаратура; високо-проходими автомобили. 

- Отговорен експерт: Експерт по част Водоснабдяване от 

проектантския колектив.  

- Действията ще се съгласуват с Главния проектант по част 

„Водоснабдяване“ и Ръководителя на екипа. 

o Допълнителна дейност 4: Провеждане на консултации с други 

заинтересовани страни и лица, освен Възложителя, в т.ч. „ВиК“ ЕООД 

Смолян, автобусния превозвач „Рожен Експрес“ АД, представители на 

туризма и кметство с. Широка Лъка 

- Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще започнат в деня на 

завършване на дейностите по допълнителна дейност 2. 

- Период: Дейността започва на 4. кал. ден и завършва на 5. кал. ден, и 

е с обща продължителност 2 календарни дни, включително 

съпътстващите операции. Ресурси:Трудови - Дейността ще се 

изпълнява от Главен Проектант по част „Водоснабдяване“, 

Проектанти по части „Водоснабдяване“, „Пътна“, „ВОБД“, 

„ПБЗ“ и Технически - инструменти и механизация - транспортни 

средства. 

- Отговорен експерт: Главен проектант по част „Водоснабдяване“, 

Проектанти по части „Водоснабдяване“, „Пътна“, „ВОБД“, 

„ПБЗ“. 

- Действията ще се съгласуват с Главния проектант по част 

„Водоснабдяване“ и Ръководителя на екипа. 

 Изготвяне на Работен проект за реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа: 

 Дейност: Проектна част Водоснабдяване – технологична. 

o  Задачи и последователност: 

- Задача 1: Определяне трасетата за ново строителство и 

реконструкция на улични водопроводни клонове на база: 

Кадастрален и регулационен план, оглед на място, проучване на 

съществуващата мрежа и теренни замервания 

- Задача 2: Определяне на оразмерителни водни количества от 

проведените:измервателна кампания на външното водоснабдяване, 

анкетни листи, данни за подадени и инкасирани водни количества от 

"ВиК". Утвърждаване на оразмерителните водни количества от 

Възложителя и "ВиК" ЕООД Смолян. Изготвяне на проектно 

решение. Оразмеряване на всички клонове. 
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- Задача 3: Хидравлично оразмеряване - направа на хидравличен модел 

и оразмеряване на клонове в съответствие с нормативната уредба и 

утвърдените оразмерителни параметри.  

- Задача 4: Изготвяне на графична част: ситуационни планове и 

надлъжни профили с нанесени съоръженията в мрежата. 

- Задача 5: Изготвяне на графична част детайли: пожарни хидранти, 

спирателни кранове, шахти изпускател, шахти въздушник; 

укрепване на ел.кабели, телефонни кабели; хоризонтални чупки 

(опорни блокове); преминаване по мост на река; сградно 

водопроводно отклонение и водомерна шахта; всяка шахта 

регулатор на налягане; преминаваме под водно тяло или други; други 

специфични детайли при необходимост. 

- Задача 6: Изготвяне на графична част: монтажни планове на 

мрежата и всички шахти (ШСК, шахта изпускател, шахта 

въздушник, шахта регулатор на налягане и др). 

- Задача 7: Съставяне на подробни КС по проектната част. 

- Задача 8: Изготвяне на текстова част: Обяснителна записка, 

дефиниция и обосновка на приетите зони с техните проектни 

параметри, пояснение относно проектното решение, оформяне на 

хидравлични таблици с оразмерителни водни количества и проектни 

напори. Изготвяне на спесификация на материалите. 

o Взаимовръзка: Работите по дейността започват след завършване на 

подготвителните дейности, полевите проучвания и измервания. 

o Период: Дейността започва на 6. кал. ден и завършва на 21. Кал.ден, и е с 

обща продължителност 16 календарни дни, включително съпътстващите 

операции. 

o Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от експерти проектанти по 

част „Водоснабдяване“ и Главния проектант. Технически - инструменти и 

механизация - изчислителни центрове, оборудвани със собствена печатна база 

и специализиран софтуер за проектиране и моделиране на ВиК мрежи. 

o Отговорен експерт: Главен проектант „Водоснабдяване“, проектанти 

„Водоснабдяване“.  

o Действията ще се съгласуват с Ръководителя на проектансткия екип. 

 Дейност: Проектна част Водоем-технологична и СЗО.  

o Задачи и последователност: 

- Задача 1: Определяне на функционалното предназначение на 

резервоара, обемите му (регулиращ, противопожарен, авариен и 

общ) и типа му 

- Задача 2: Проектиране на основните елементи на резервоара - 

мокри камери, суха камера, тръбни системи, оборудване за 

обеззаразяване. 

- Задача 3: Проектиране на санитарно-охранителна зона 

- Задача 4: Изготвяне на детайлна графична част, таблични 

изчисления и текстова обосновка 

- Задача 5: Съставяне на подробни КС по проектната част 

o Взаимовръзка: Работите по дейността започват след завършване на 

подготвителните дейности, полевите проучвания и измервания. 

o Период: Дейността започва на 6. кал. ден и завършва на 17. кал. ден, и е с 

обща продължителност 12 календарни дни, включително съпътстващите 

операции. 

o Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от експерти проектанти по 

част „Водоснабдяване“ и Главния проектант. Технически - инструменти и 
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механизация - изчислителни центрове, оборудвани със собствена печатна база 

и специализиран софтуер за проектиране. 

o Отговорен експерт: Главен проектант „Водоснабдяване“, проектанти 

„Водоснабдяване“.  

o Действията ще се съгласуват с Ръководителя на проектансткия екип. 

 Дейност: Проектна част Конструктивна: 

o Задачи и последователност: 

- Задача 1: Провеждане на статически изчисления и изготвяне на 

проектно решение за: индивидуални детайли за конструиране на 

нови монолитни стоманобетонови шахти, прагове при пресичане на 

дерета, окачване на водопроводни клонове по съществуващи 

мостови конструкции и други необходими конструкции.  

- Задача 2: Обобщение/оформяне на статическите изчисления и 

съставяне на обяснителна записка. 

- Задача 3: Съставяне на подробни КС по проектната част. 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще започнат незабавно след 

окончателното завършване на Задача 5 от проекта по част „Водоснабдяване-

технологична“. 

o Период: Дейността започва на 16. кал. ден и завършва на 23. кал. ден, и е с 

обща продължителност 8 календарни дни. 

o Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от проектанта по част 

„Конструктивна“; Технически - инструменти и механизация - изчислителен 

център; софтуер. Отговорен експерт: Проектант по част 

„Конструктивна“. 

o Действията ще се съгласуват с Главен Проектант по част Водоснабдяване, 

проектанти по част „Водоснабдяване“ и Ръководителя на проектансткия 

екип. 

 Дейност: Проектна част Пътна: 

o Задачи и последователност: 

- Задача 1: Проучване състоянието на проектните трасета, 

проучване 

категоризацията на пътната мрежа 

- Задача 2: Изготвяне на: обяснителна записка и чертежи в подходящ 

мащаб за възстановяване на съществуващите настилки и тротоари 

- Задача 3: Съставяне на подробни КС по проектната част 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще се изпълнят на две 

части:непосредствено след подписване на Договора и незабавно след 

окончателното завършване на проектното решение по част Водоснабдяване. 

o Период: Първата част от дейността започва на 1. кал. ден и завършва на 2. кал. 

ден; втората част започва на 19. кал. ден и завършва на 23. кал. ден, и е с обща 

продължителност на двете части 7 календарни дни. 

o Ресурси: Трудови - Дейността ще се изпълнява от Проектант - инженер Пътно 

строителство; Технически - инструменти и механизация - изчислителен център 

със софтуер; фотоапарати. 

o Отговорен експерт: Проектант - инженер Пътно строителство. 

o Действията ще се съгласуват с Главен Проектант по част Водоснабдяване, 

проектанти по част „Водоснабдяване“ и Ръководителя на проектансткия екип. 

 Дейност: Проектна част ВОБД: 

o Задачи и последователност: 

- Задача 1: Посещение, запознаване със съществуващите габарити и 

постоянна организация на движение. Участие при консултациите с 

автобусния превозвач, представителите на туризма и местната 

власт 
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- Задача 2: Направа на проектно решение за ВОБД на улици при 

изпълнението на водопроводните мрежи въз основа на решение по 

част Водоснадяване. Изготвяне на обяснителна записка и чертежи в 

подходящ мащаб 

- Задача 3: Съставяне на спецификация на необходимите технически 

средства (знаци, светофарни уредби и др) и подробни КС по 

проектната част - при необходимост от изпълнение на временни 

пътища и/или разширения на пътищата. 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще се изпълнят на две 

части:непосредствено след подписване на Договора и незабавно след 

окончателното завършване на проектното решение по част Водоснабдяване. 

o Период: Първата част от дейността започва на 1. кал. ден и завършва на 2. кал. 

ден; втората част започва на 22. кал. ден и завършва на 24. кал. ден, и е с обща 

продължителност на двете части 5 календарни дни. 

o Ресурси: Трудови - Дейността ще се изпълнява от Проектант - инженер Пътно 

строителство. Технически - инструменти и механизация - изчислителен център 

със софтуер.  

o Отговорен експерт: Проектант - инженер Пътно строителство.Действията 

ще се съгласуват с Главен Проектант по част Водоснабдяване, проектанти по 

част „Водоснабдяване“ и Ръководителя на проектансткия екип. 

 Дейност: Проектна част Геодезия: 

o Задачи и последователност: 

- Задача 1: Обработка на първичната информация от полево-

проучвателните работи, нанасяне на данните върху цифров модел на 

кадастрален и регулационен план; предоставяне на водещата 

специалност за стартиране на работа 

- Задача 2: Изготвяне на: обяснителна записка, чертежи в подходящ 

мащаб с нанесено теренно замерване, извадки от планове за 

земеразделяне, необходими за основа за проектиране на трасетата 

- Задача 3: Направа на трасировъчен план с координатни регистри в 

координатни системи BG1970 и БГС2005 

- Задача 4: Изготвяне на проектна документация в част Геодезия на 

ПУП-ПП или ВиК схеми при проектирани трасета извън трасетата 

на проектната улична регулация или трасетата на 

съществуващите водопроводни клонове, включително изготвяне на 

регистри на засегнатите от санитарно- охранителната зона 

имоти. 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще се изпълнят на две 

части:непосредствено след завършване на геодезическите замервания и 

незабавно след окончателното завършване на проектното решение по част ВиК 

(без записки и КС). 

o Период: Първата част от дейността започва на 4, кал. ден и завършва на 7. кал. 

ден; втората част започва на 19. кал. ден и завършва на 25. кал. ден, и е с обща 

продължителност на двете части 11 календарни дни. 

o Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от проектант Геодезист. 

Технически - инструменти и механизация - изчислителен център, оборудван със 

специализиран приложен софтуер в областта на геодезията.  

o Отговорен експерт: Проектант по част Геодезия.  

o Действията ще се съгласуват с Главен проектант по част водоснабдяване, 

проектанти по част“ Водоснабдяване“ и Ръководителя на проектния екип. 

 Дейност: Проектна част Подробни КС: 

o Задачи и последователност:обобщение на количествените сметки, изготвени от 

специалистите по съответните части. 
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o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще се изпълнят незабавно след 

окончателното завършване на всички проектни части . 

o Период: започва на 25. кал. ден и завършва на 25. кал. Ден, и е с обща 

продължителност 1 календарен ден. 

o Ресурси: Трудови - Дейността ще се изпълнява от двама инженери - технолози 

по Водоснабдяване. Технически - инструменти и механизация - изчислителен 

център. 

o  Отговорен експерт: инженер технолог по Водоснабдяване; 

o Действията ще се съгласуват с Главен проектант „Водоснабдяване“ и 

Ръководителя на проектансткия екип. 

   Допълнителна дейност - Проектна част Електроснабдяване и Автоматизация.   

Задачи и последователност: 

- Задача 1: Консултации при експертите на "ВиК" ЕООД Смолян за 

запознаване с въведената философия и система за автоматизация и 

дистанционно налюдение и контрол на водоснабдитлните мрежи и 

съоръжения 

- Задача 2: Консултации при експертите на ЕВН ЕР за запознаване 

със схемата за електроснабдяване на населеното място 

- Задача 3: Изготвяне на проектно решение за електрозахранване 

и автоматизация (дистанционно наблюдение и контрол) на 

елементите от водоснабдителната система на обекта: кранове, 

регулатори на налягане, наблюдение на напорен резервоар и др. 

сходни включително графична и текстова част 

- Задача 4: Съставяне на подробни КС по проектната част  

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще се изпълнят на две 

части:непосредствено след подписване на Договора и незабавно след 

окончателното завършване на проектното решение по част ВиК (без записки и 

КС). 

o Период: Първата част от дейността започва на 1. кал. ден и завършва на 4. кал. 

ден; втората част започва на 20. кал. ден и завършва на 23. кал. ден, и е с обща 

продължителност на двете части 8 календарни дни. 

o Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от Експерт - Ел. инженер. 

Технически - инструменти и механизация - изчислителен център и софтуер. 

o Отговорен експерт: Експерт - Ел. инженер; 

o Действията ще се съгласуват с Елавен проектант „Водоснабдяване“, 

проектанти „Водоснабдяване“ и Ръководителя на проектансткия екип. 

 Дейност: Проектна част Сметна документация (КСС) 

o Задачи и последователност: съставяне на Подробни КСС по всички части и за 

всеки един клон поотделно за целият обхват на населеното място, въз основа на 

готово детайлно проектно решение и количествени сметки по части 

Водоснабдяване, Конструктивна, Пътна, ВОБД, Ел и А-я, отчитайки данните 

от инженерно геоложкия и хидрогеоложки доклади. 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще се изпълнят незабавно след 

окончателното завършване на подробните количествени сметки . 

o Период: започва на 26. кал. ден и завършва на 30. кал. Ден, и е с обща 

продължителност 5 календарни дни. 

o Ресурси: Трудови - Дейността ще се изпълнява от двама инженери - технолози 

по Водоснабдяване. Технически - инструменти и механизация - изчислителен 

център. 

o Отговорен експерт: инженер технолог по Водоснабдяване; 

o Действията ще се съгласуват с Главен проектант „Водоснабдяване“ и 

Ръководителя на проектансткия екип.  

 Част ПБ: 
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o Задачи и последователност:обобщаване технически материали и граф.част, 

изготвяне на обяснителна записка и чертежи в подходящ мащаб. 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще започнат незабавно след 

окончателното завършване на проектното решение по част ВиК. 

o Период: Дейността започва на 22. кал. ден и завършва на 23. кал. ден, и е с обща 

продължителност 2 календарни дни. 

o Ресурси: Трудови - Дейността ще се изпълнява от експерт Пожарна 

безопасност. Технически - инструменти и механизация - изчислителен център. 

o Отговорен експерт: Проектант ПБ. 

o Действията ще се съгласуват с Главен проектант „Водоснабдяване“, 

Проектанти „Водоснабдяване“ и Ръководителя на проектансткия екип. 

 Дейност: Проектна част ПБЗ: 

o Задачи и последователност: 

- Задача 1: Консултация с експертите по технологичната част за 

определяне на най-подходящата технология за строително 

изпълнение на обекта. - Задача 2: Изготвяне на Блан за 

безопасност и здраве с обяснителна записка, линеен календарен план-

график и чертежи в подходящ мащаб. 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще се изпълнят незабавно след 

приключването на Задача 5 от Проектна част „Водоснабдяване“. 

o Период: започва на 19. кал. ден и завършва на 21. кал. ден, и е с обща 

продължителност 3 календарни дни. 

o Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от Експерт по ПБЗ и ЗБУТ. 

Технически - инструменти и механизация - изчислителен център. 

o Отговорен експерт: Експерт по ПБЗ и ЗБУТ; 

o Действията ще се съгласуват с главен проектант „Водоснабдяване“, 

Проектанти „Водоснабдяване“ и Ръководителя на проектантския екип. 

 Дейност: Проектна част ПУСО  

o Задачи и последователност: изготвяне на проектната част след финализирани 

КС по всички проектни части 

o Взаимовръзка: Работите по тази дейност ще се изпълнят незабавно след 

приключването на КС по всички проектни части. 

o Период: започва на 26. кал. ден и завършва на 27. кал. ден, и е с обща 

продължителност 2 календарни дни. 

o Ресурси:Трудови - Дейността ще се изпълнява от Експерт по ПУСО. Технически 

- инструменти и механизация - изчислителен център. 

o Отговорен експерт: Експерт по ПУСО; 

o Действията ще се съгласуват с Главен проектант „Водоснабдяване“, 

Проектанти „Водоснабдяване“ и Ръководителя на проектансткия екип. 

 Съдействие на Възложителя при съгласуване на Работния проект по всички контролни 

органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на 

нормативната база: Дейността започва след крайния срок за проектиране, в 

съответствие с проекта на Договор. 

- Отговорен експерт: Главен проектант „Водоснабдяване“ и проектантите по 

съответните части; 

- Действията ще се съгласуват с Ръководителя на проектансткия екип. 

 Участника е приложил календарен план-график. 

 Календарен план- график. 

 Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

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

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

възложителя. 

 Организация на персонала: 

 В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 

поръчката, съдържаща последователно, подробно и всеобхватно описание на процеса на 

изпълнение съобразно документацията за обществената поръчка и действащата нормативна 

уредба.  

 В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него 

срок. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата 

цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 

изпълнение на проекта. Офертата на участника съдържа предложенията му за организиране 

на работата на проектантския екип, разпределяне на отговорностите и дейностите между 

тях, както и взаимовръзката им. Участникът е идентифицирал следните етапни-цели : 1) 

проучвателни, към тях спадат операции, при които е специфично, че те се изпълняват, за да 

бъдат обезпечени информационно проектните дейности. 2) проектни и 3) съгласувателни. 

Предвижданите дейности за изпълнение са разпределени от участника на етапи, както 

следва:  Етап: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОЛЕВИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ: - 

Част „Инженерна геология и хидрогеология“ - подробен Инженерно - геоложки доклад и 

Хидро - геоложки доклад; - Изготвяне на геодезическо заснемане; - Инженерно проучване на 

Водоснабдителната система. Етап: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ: - Част 

Водоснабдяване – технологична, включително подетапи по изпълнението, включващи: 

Определяне трасетата за ново строителство и реконструкция на улични водопроводни 

клонове на база: Кадастрален и регулационен план, оглед на място, проучване на 

съществуващата мрежа и теренни замервания; Определяне на оразмерителни водни 

количества от проведените: измервателна кампания на външното водоснабдяване, анкетни 

листи, данни за подадени и инкасирани водни количества от "ВиК". Утвърждаване на 

оразмерителните водни количества от Възложителя и "ВиК" ЕООД Смолян; Хидравлично 

оразмеряване - направа на хидравличен модел и оразмеряване на клонове в съответствие с 

нормативната уредба и утвърдените оразмерителни параметри. Изготвяне на проектно 

решение за зониране на мрежата, така че проектът да изпълнява изискванията на 

Възложителя, "ВиК", Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи и Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Изготвяне 

на графична част: ситуационни планове и надлъжни профили с нанесени съоръженията в 

мрежата; Изготвяне на графична част детайли: пожарни хидранти, спирателни кранове, 

шахти изпускател, шахти въздушник; укрепване на ел.кабели, телефонни кабели; 

хоризонтални чупки (опорни блокове); преминаване по мост на река; сградно водопроводно 

отклонение и водомерна шахта; всяка шахта регулатор на налягане; преминаваме под водно 

тяло или други; други специфични детайли при необходимост; Изготвяне на графична част: 

монтажни планове на мрежата и всички шахти (ШСК, шахта изпускател, шахта въздушник, 

шахта регулатор на налягане и др); Съставяне на подробни КС по проектната част; 

Изготвяне на текстова част: Обяснителна записка, дефиниция и обосновка на приетите зони 

с техните проектни параметри, пояснение относно проектното решение, оформяне на 

хидравлични таблици с оразмерителни водни количества и проектни напори; - Част Водоем - 

технологична и СОЗ; - Част Конструкции на водопроводни мрежи и напорен резервоар; - 

Част Пътна; - Част ВОБД, включително подетапи по изпълнението, включващи: Проучване 

на съществуващото положение, предварително обсъждане и съгласуване; Проектно решение 

за вътрешните улици при реконструкцията на водопроводните мрежи; - Част 
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Електроснабдяване и автоматизация; - Част Геодезия, трасировъчен план и ПУП-ПП; - Част 

Подробни КС; - Част Сметна документация; - Част ПБ; - Част ПБЗ; - Част ПУСО. 

По идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи от 

изпълнението на поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на 

организация на работата на проектантския екип и разпределение на отговорностите и 

дейностите между тях. Описани са последователността и взаимообвързаността на 

дейностите и задачите, както и разпределение на отговорностите на Експертите, като по-

конкретно участникът в рамките на всеки етап е направил описание на дейностите по 

изпълнението, които дейности са декомпозирани на задачи по изпълнението в тяхната 

последователност, представени са взаимовръзките между дейностите и обусловеността им, 

периодите на изпълнение, ангажираните ресурси – трудови и технически, отговорните 

експерти, начини на съгласуване. 

 Участникът е представил структурата на проектантския екип, включващ 

Ръководител на екипа, Главен/водещ проектант по водоснабдяване, трима проектанти по 

част водоснабдяване, двама специалисти с инженерно образование Геодезия (като единият 

ще бъде правоспособен проектант) и двама техници/работници за спомагателна дейност, 

инженер геолог и двама сондьори и специализирана мобилна сондажна апаратура или 

земекопна техника, инженер-конструктор, специалист ПБЗ, двама инженер-технолози за 

подробни КСС, специалист по пътна част, експерт по проектна част План за управление на 

строителните отпадъци. По отделните професионални направления участникът е описал 

задачите и отговорностите на екипите. 

За по-ефективното управление на дейностите и ресурсите, необходими за постигане на 

даден резултат, изпълнителя е възприел при проектните и съгласувателни дейности да се 

прилагат следните подходи: системен подход, подход, целящ максимално унифициране на 

техническите решение и нормативен подход, в рамките на който са описани предвижданията 

за осигуряване на качеството, включващи следните мерки: - Осъществяване на вътрешен 

контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно 

изискванията на обществената поръчка- ръководителят на екипа определя и използва 

основните процедури, инструменти, системи и методически указания за ефективно 

управление на качеството: контрол на документа; контрол на записа; комуникация; контрол 

на качеството на продуктите; мониторинг, докладване и преглед на напредъка. - Действия по 

прилагане на действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към 

осъществяването на дейностите в рамките на проекта.  Участникът е предвидил всички 

експерти, ангажирани в проекта, да са напълно запознати с приложимата законова и 

нормативна уредба, както е изброена от Възложителя. - Осигуряване на адекватно 

взаимодействие с други заинтересовани страни и лица, освен Възложителя, които ще бъдат 

засегнати при осъществяване на предмета на проекта, в т.ч. „ВиК“ ЕООД Смолян, 

автобусния превозвач „Рожен Експрес“ АД, представители на основния поминък в селото - 

туризма (почивни бази / хотели / организатори на ежегодното гайдарско надсвирване) и 

кметство с. Широка Лъка, на което е възложено административното обслужване на 

населението в с. Гела, както и потребители на инфраструктурата- населението на с. Гела. 

Участникът се ангажира да съдейства на Възложителя при организирането на обществени 

обсъждания и експертни съвети по преценка на Възложителя. – Използване на натрупания 

опит в проектирането и авторския надзор на сходни и вече осъществени инвестиционни 

намерения от страна на участника. 

Описани 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 възложената услуга. Участникът е 

предвидил и комуникация с Възложителя, под следните форми: срещи с възложителя - 

встъпителна среща, провеждане на регулярни срещи, провеждане на извънредни срещи, 

предоставяне на достъп за обмен на информация и координация на проектантския процес, 

представяне на проектите - презентация през аудитория.  
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Както беше посочено в рамките на мерките по управление на качеството, участникът 

се ангажира в осигуряване на адекватно взаимодействие с всички други заинтересовани 

страни и лица, освен Възложителя, които ще бъдат засегнати при осъществяване на 

предмета на проекта, в т.ч. „ВиК“ ЕООД Смолян, автобусния превозвач „Рожен Експрес“ 

АД, представители на основния поминък в селото - туризма (почивни бази / хотели / 

организатори на ежегодното гайдарско надсвирване) и кметство с. Широка Лъка, на което е 

възложено административното обслужване на населението в с. Гела, както и потребители 

на инфраструктурата- населението на с. Гела. Участникът се задължава да съдейства на 

Възложителя при организирането на обществени обсъждания и експертни съвети. 

Разпределението на дейностите между специалистите, отговорностите на всеки член 

на екипа и времето за изпълнението участникът е показал в линейния график. 

При преглед на предвижданията на участника комисията определя организацията за 

изпълнение на поръчката като подходяща и съответстваща на обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати.  

 Ценово предложение: 
Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

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

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя 

финансов ресурс. 

Заключение на комисията: 
Офертата на участника следва да се допусне до преценка за наличие на необичайно 

благоприятна оферта. 

 

1.3. „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД: 
 

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

на участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, 

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

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

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

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

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

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

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и документи за създаване на 

обединение. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ 

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

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

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

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

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

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

обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е, че е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване 

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

именно: услуга/и по инвестиционно проектиране във фаза технически и/или работен 

проект за изпълнение на строителство (изграждане, рехабилитация, реконструкция 

и/или ремонт) на клон/ове на водоснабдителната и/или канализационната мрежа (или 

еквивалентен/ни строителен/ни обект/и) с обща дължина на проектирания/те 
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клон/ове минимум 10 км - в Част ІII, раздел Б, т.1 на Образецa на документ за 

обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1, участникът е декларирал 

опита си в сферата на проектирането, включващ: вид дейност – проектиране във фаза 

работен проект за обекти: Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. 

Момчиловция, с обща дължина на проектираните клонове от 15.18 км; 

Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово, с обща 

дължина на проектираните клонове от 3.32 км; Реконструкция на ВиК на ул. 

Беклийца, с обща дължина на проектираните клонове от 376 м; период на изпълнение 

на дейността - 10.11.2016 г. – 01.12.2016 г.; получател: община Смолян; стойност: 186 

500 лева без ДДС; 

 Удостоверил е, че за изпълнение на поръчката разполага с проектантски екип, 

включващ експерти, както следва: ВиК инженери, Геодезист, Инженер конструктор и 

Инженер транспортно строителство, всеки от които отговаря на изискванията на 

възложителя за професионална квалификация и опит - в Част ІII, раздел Б, т.2 на 

Образецa на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1, 

участникът е декларирал данни за предвидения за изпълнението на поръчката 

проектантски екип, включително е представил подробна информация за 

притежаваната от всеки експерт образователна и професионална квалификация в 

съответствие с изискванията на възложителя, като за декларираните обстоятелства по 

отношение на всеки експерт за наличие на пълна проектантска правоспособност по 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и 

от комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност на интернет страницата на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране (КИИП) - http://www.kiip.bg/ - секция Регистър на 

КИИП – Проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП): 

http://www.kiip.bg/register ); 

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

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

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

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

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

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

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

офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

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

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

с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 

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

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

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

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

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

1.1.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително 

обявените от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

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

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

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

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

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

http://www.kiip.bg/
http://www.kiip.bg/register
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на труд, изготвена съгласно Образец № 7, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: Ценово 

предложение, изготвено съгласно Образец № 8. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 68 900  лева /словом шестдесет и осем хиляди и 

деветстотин лева/ без ДДС; 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани 

от дата на подписване на договора за изпълнение  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо 

предвижданията на участника за организация на персонала: 

 Организация на персонала 

   Общо описание на контекста на изпълнение на услугите - проектиране във фаза 

„Работен проект” за обект „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна 

мрежа на с. Гела, Община Смолян”.  

 Обща информация за населеното място село Гела, по отношение на: 

- Климат; 

- Информация за съществуващото положение на водоснабдителната 

мрежа (Съществуващото водоснабдяване на селото е от няколко 

съществуващи подземни местни водоизточници, намиращи се на 

около 2 км. югозападно от селото.Наличен е съществуващ резервоар 

за част от селото с обем V=200м3, като от него чрез хранителен 

водопровод се подава вода към вътрешно-разпределителна 

водоснабдителна мрежа на част от селото - района около бившата 

почивна база на „Българска захар“. За останалите части на село 

Гела /махали - Горно Гела, Магарджица, Каврошилова и Заевите/, 

питейната вода се подава директно от водоизточниците.Изграден е 

и довеждащ водопровод от PEHD тръби Ф 90 до мястото на бъдещ 

напорен резервоар. Съществуващата вътрешна водоснабдителна 

разпределителна мрежа е строена през 60-те години на миналия век. 

Условно може да се каже, че селото е разделено на ниска и висока 

част, което предполага и предвиждане на изграждане на ниска и 

висока водоснабдителна зона. Няма изградена пречиствателна 

инсталация за питейни води. Обеззаразяването на водата е с 

калциев хипохлорид (Са(СЮ)г) при резервоара);  

- Основните установени проблеми са следните: Амортизирана и 

остаряла водоснабдителна вътрешно-разпределителна мрежа; 

Липса на напорени резервоари с обем задоволяващ питейно-

битовите и противопожарните нужди;Много чести аварии на 

водопроводната мрежа във всички зони/участъци; Изградени 

водопроводи с диаметри, които не отговарят на минималните за 

населеното място; Изградени водопроводи, които преминават през 

частни имоти;Неизяснени връзки и сградни водопроводни 

отклонения (СВО);Компрометирани водовземни съоръжения, 

прекъсвателни шахти и др.;Загуби на питейна вода над 

70%;Спиране на водата заради аварии по трасетата; В сухите 

месеци и загубата на голяма част от водата по трасето има 

недостиг на вода в населеното място;Застрашава здравето и 

увеличава риска от заболявания сред населението на селищната 

агломерация; 

 Цели и резултати на проектирането, идентифицирани от Възложителя, 

участникът описва в таблицата, която съдържа информация за общата цел 

на поръчката и за специфичните цели на поръчката. В следващата таблица 
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участникът представя какви са очакваните резултати, като крайната цел 

на възлагането може да бъде дефинирана като подобряване на жизнения 

стандарт и качество на живот на населението и гостите на с. Гела, 

развиващият се туризъм, като се подобри водоподаването и качеството на 

подаваната вода.  

o За изпълнение на поставените цели и резултати съгласно 

утвърденото от Възложителя, техническо задание участникът ще 

изготви проектни части, със съдържани както следва: 

- Част: „Водоснабдяване - технологична” за рехабилитация 

на разпределителната водоснабдителна мрежа на село Гела с 

приблизителна дължина L = 9,00 км. включваща и сградните 

водопроводни отклонения (СВО) до шахта, изградена в имота 

на потребителя;Изготвяне на инвестиционен проект за 

довеждаш водопровод от съществуващите водохващания за 

населеното място до норопроектиран напорен резервоар с 

приблизителна дължина от L=1,5 км.;Да се предвиди 

зониране на мрежата като се предвидят необходимите 

регулатори на налягане и други съоръжения по мрежата. 

Проектът ще включва: Обяснителна записка; Хидравлично 

оразмеряване; Графична част ( ситуации с нанесени трасета 

в М 1:500 с нанесени всички необходими съоръжения, 

(спирателна арматура, хидранти, шахти изпускател и др.) по 

пътя на водата; надлъжни профили в М 1:1000/100(200) с 

нанесени всички необходими съоръжения по пътя на водата 

(спирателна арматура, ПХ, шахти изпускател и др.), 

монтажен план на цялата водопроводна мрежа;детайли на 

пожарни хидранти, спирателни кранове, шахти 

изпускател;детайли укрепване на ел.кабели, телефонни 

кабели;детайли на хоризонтални чупки;детайли преминаване 

по мост на река - ситуация в Ml: 100(50), детайли на 

укрепване на тръбопровода по моста Ml :20(10), детайл на 

топлоизолация около тръбопровода, както и други детайли по 

преценка на проектанта;детайли на сградно водопроводно 

отклонение до шахта, изградена в имота на потребителя, 

според изискванията на Наредба № 4 за условията и реда за 

присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК 

системи;детайл на водомерна шахта;детайл на всички 

регулатори на налягане;детайл преминаваме под дере или 

други;други специфични детайли при необходимост 

- Част: „Водоем - технологична и СОЗ” - Изготвяне на 

проектна разработка за напорен резервоар с обем V=300M3 

за селото на определено местоположение от 

Възложителят;Определяне и отреждане на санитарно 

охранителна зона (СОЗ) на водоема.  

- Част: „Геодезия” - Обхвата за част геодезия е за дължина L 

= 10,50 км. спрямо част „Водоснабдяване” и представени 

трасета, както и заснемане на 

определенотоместоположение на предвидения напорен 

резервоар. Част„Геодезия”: Обхватът за част геодезия е за 

дължина L = 10,50 км. спрямо част „Водоснабдяване” и 

представени трасета. Да се заснеме определеното 

местоположение на предвиденият напорен резервоар. 

Проектът ще съдържа: Обяснителна записка и Чертежи в 
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подходящ мащаб за фаза РП (Подробно заснемане на 

трасетата на трасетата на водопроводните мрежи като се 

изготвят замервания на точки през 20м. и на характерни 

чупки;Извадки от плановете за земеразделяне, необходими за 

основа за проектиране на трасетата. 

- Част: „Инженерна геология и хидрогеология” във фаза 

Работен проект , проектът ще съдържа:Обяснителна 

записка;.Анализ на характерни дълбочини при направа на 

шурфове с и дълбочина не по-малко от 2,00 м.;Чертежи. 

- Част: „Конструктивна на ВиК съоръжения и водоем” - 

заверена от ТК – правоспособен инженер. Проектът ще 

включва следните елементи:Обяснителна записка със 

съответните статически изчисления;Чертежи - кофражни и 

армировъчни планове и др. при заверена от ТК -

 необходимост; правоспособен; Количествени сметки. 

- Част: „Пожарна безопасност“ (ПБ) във фаза работен 

проект ще съдържа следните елементи: Обяснителна 

записка;Чертежи в подходящ мащаб за фаза работен проект. 

- Част: „ПБЗ” във фаза работен проект ще съдържа 

следните елементи:Обяснителна записка и Чертежи в 

подходящ мащаб за фаза работен проект. 

- Част: „Пътна” - възстановяване на пътната настилка, ще 

следните елементи: Обяснителна записка и Чертежи и 

детайли в подходящ мащаб; 

- Част: „Временна организация на движението” (ВОД) ще 

съдържа следните елементи:Обяснителна записка и 

Чертежи в подходящ мащаб; 

- Част: План за управление на строителните отпадъци 

„ПУСО” във фаза работен проект ще съдържа следните 

елементи: Обяснителна записка и Приложения. 

Допълнителна част: „Електро и КИПиА” на напорен 

резервоар във фаза работен проект ще съдържа : Графична 

част,  Електросхеми, Обяснителна записка и Количествена 

сметка; 

- Част: Подробни Количествени сметки (КС) за всяка 

проектна част - на хартиен и електронен формат;     

- Част: Сметна документация - Подробни КСС по всички 

части и за всеки един клон поотделно за целият обхват на 

населеното място- на хартиен и електронен формат и 

Подробни Количествено -стойностни сметки (КСС) по всички 

части и за всеки един клон поотделно за целият обхват на 

населеното място- на хартиен и електронен формат. 

o Участникът  се ангажира да информира Възложителя за всички 

потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат 

в хода на изпълнението на договора, като предложи адекватни 

решения за тях; да представлява Възложителя пред 

държавните и общинските органи, тогава, когато това е пряко 

свързано с осъществяването на проектирането, съгласно ЗУТ и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 

изготвеният работен проект трябва да отговаря на всички 

технически, икономически и технологични изисквания към обекта 

(съответствие между функционално и технологично решение). 

Използване на високоефективни материали, оборудване и 
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технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта. 

Осигуряване съответствието на проектните решения с 

изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ; да предвижда 

материали, които са с доказан произход и качество с приложени 

съответни сертификати; 

o Описание на нормативната уредба по отношене на 

строителството и изискванията към инвестиционното 

проектиране. Водоснабдителните системи се проектират и 

изграждат в съответствие с действащите подробни 

устройствени планове по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), основните изисквания към 

строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, одобрените инвестиционни 

проекти и другите строителни книжа, издадени при условията и 

по реда на ЗУТ, и правилата и нормативите на тази наредба. 

 Участникът е направил следното разпределение на дейностите по 

проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача: 

o Описание на дейностите, етапите и задачите - Методология за 

изпълнението на проектантската задача: Изпълнението на 

работния инвестиционен проект, както и неговото управление и 

прилагане участникът ще изпълни при следните задачи, дейности и 

последователност: 

 Задача 1. Структуриране на информацията; включва 

дейности по проучване и оценка, както и идентифициране на 

информационните дефицити и недостатъци в качеството на 

данните. Предвижда се  да бъде създаден работен механизъм 

за осигуряване на информационната обезпеченост, който да 

бъде прилаган постоянно в хода на целия процес по 

инвестиционно проучване и проектиране. С помощта на този 

инструмент ще се създаде основа за събиране, оценка и 

обработка на източниците на данни и информация и 

индикатори при осъществяването на дейностите във всички 

задачи. Интегриране на информация в система от база данни. 

Системата ще служи, както за платформа за събиране и 

анализ на данни генериране на информация, така и за 

осигуряване на широк достъп до информационните ресурси и 

резултати за всеки един участник в инвестиционното 

проектиране, управлението на проекта и строителството. 

Втората дейност е Проверка на информацията, с цел да се 

създаде основата на системата от информация, която в 

последствие да се допълва, опреснява и използва за 

изпълнение, управление и прилагане на работния 

инвестиционен проект. Третата дейност е  Допълване и 

актуализиране на информацията-, в случай че се констатира 

такава необходимост, и има за цел да преодолее 

евентуалните проблеми, породени както от недостатъци на 

прединвестиционното проучване, така и от динамични 

процеси. Процесът ще бъде предшестван от разработването 

на план за набиране на информация, в който ще бъдат 

отразени - необходимата информация, източниците на 

информация, начините за получаване на информацията, 

компонентите (темите) на анализа, сроковете и 

отговорностите. 
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 Задача 2. Анализ на информацията; При анализа на 

информацията се оценяват изискванията и очакванията на 

заинтересуваните страни. Формиране на общо концептуално 

и техническо разбиране е  първата дейност от задачата 

проверява се общото концептуално и техническо разбиране на 

инвестиционния проект от специалистите в проектантския 

екип, неговите цели и задачи, условия на изпълнение, 

управление и прилагане, включително дефиниране на понятия, 

варианти и възможни ефекти.  Втората задача е Анализ на 

подробна информация, както и техническата 

инфраструктура и протичащите от нейното състояние 

проблеми както и начините за тяхното решаване. Третата 

задача е Оценка на изискванията и очакванията. На основата 

на резултатите от изследването, ще бъде определен фокусът 

на техническите решения на инвестиционния проект. Анализ 

на наложени практики. Дейността включва преглед и анализ 

на информация от различни източници (нормативни 

документи, технически проучвания, спецификации, детайли), 

както и от личния опит на специалистите от проектантския 

екип - изпълнените до момента подобни проекти. За целта се 

предвижда да бъде използван подход, чрез който за 

провеждане на сравнения в табличен вид ще бъдат отразени 

накратко резултатите от прегледа на нормативните 

документи, публикации, примери /третиращи норми, 

концепции, спецификации, технико-икономически показатели 

и технологични подходи/, имащи отношение към целите и 

задачите на инвестиционния проект. Прилагането на този 

инструмент ще осигури наличието на операционализирана 

платформа, необходима за процеса на проучване и избор на 

конкретни технически решения.  

 Задача 3. Проучване, избор и проверка на конкретни 

технически решения; Вземането на решения в процеса на 

създаване на инвестиционен проект е постоянен процес за 

всеки специалист от екипа.Първата дейност от задачата се 

състои в изследването на възможно най-подробни данни и 

информация, обективно характеризиращи обекта, 

техническата инфраструктура и протичащите от нейното 

състояние проблеми и начините за тяхното решаване. В 

йерархична подредба се определят условията и параметрите 

за инвестиционния проект, които са: неизменими - 

произтичат от изискванията на нормативната уредба; 

трудно изменими - могат да бъдат изменени при наличието 

на допълнителни условия (съгласувания, изчисления, 

изпитания), които могат да имат негативен ефект за 

бързото и точно изпълнение на задачата; Изменими - когато 

е възможно да се избере една от няколко алтернативи. 

Втората дейност се състои в определянето на възможните 

алтернативи за разрешаването на конкретен проблем. Целта 

е да се избере този вариант на конкретно решение, който по 

най-добрия начин изпълнява целите и задачите на проекта и 

съответства на идеите и решенията на останалите 

специалисти от проектантския екип.  Избор на най-добрия 

вариант, представлява  вземането на мотивирано решение на 
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базата на анализирана информация е избор на алтернативи, 

когато това е възможно. Проверка и избор на окончателен 

вариант на решение, се състои в създаването на конкретни 

модели, извършването на точни изчисления, анализирането на 

получената от тях информация и взаимното съгласуване на 

получените резултати от специалистите в проектантския 

колектив.  

 Задача 4. Изработване работен инвестиционен проект е 

технически процес на допълването, конкретизиране, 

синтезиране на информацията и нейното трансформиране 

във вид и съдържание, определени с нормативната уредба и 

условията на обществената поръчка. Включва: Изработване 

на графични материали по всички части в т.ч. чертежи, 

спецификации, пълни и структурни инженерни изчисления, 

обяснителни записки с техническа и нормативна обосновка, 

подробни количествено-стойностни сметки и от друга 

страна съгласуване и заверка на изработения инвестиционен 

проект.  

 Задача 5. Съгласуване и одобряване на техническия 

инвестиционен проект, участникът предлага следния пакет 

от дейности:  предоставяне на  изработения работен 

инвестиционен проект на възложителя, експлоатационните 

дружества, заинтересуваните централни или териториални 

администрации и контролни органи в най-кратки срокове и в 

необходимия обхват и съдържание;оказване на  съдействие 

на възложителя, експлоатационните дружества, 

централните и териториални администрации и контролни 

органи, предоставяне на  допълнителна информация, в 

предписания обхват, съдържание и форма;оказване на  

съдействие при съгласуване на проекта по реда на чл.142, ал.6 

ЗУТ - на избрания от възложителя консултант или на 

ОЕСУТ. 

 Задача 6. Прилагане на инвестиционния проект  

o Ключови моменти по време на проектиране, изпълнение, приемане и 

взаимовръзката между отделните дейности, в това число 

стриктно спазване на предложената методология на проектиране, 

Създаване на интерактивна работна среда с база данни и 

непрекъснат процес на опресняване на информацията; Формиране 

на отлично познаване на общите и специфични характеристики на 

инвестиционния проект (в т.ч цели и задачи, конкретни технически 

насоки, срокове за изработване, съгласуване, одобряване, линейни 

графици и др.) и др.  

o Участникът е изготвил в табличен вид последователността на 

изпълнение на задачите като са разпределени в три основни групи, 

а именно: 

 Задача 1: Подготовка на проучвателни дейности, включва: 

Сключване на договор, предмет на обществената поръчка и 

предаване на необходимите изходни данни с двустранен 

протокол, съставен и подписан от представители на двете 

страни по договора; Верификация на изходните данни; 

Извършване на предварителни инвестиционни проучвания; и 

завършване на подробно геодезическо заснемане на 

трасетата на вътрешната разпределителна водопроводна 
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мрежа, довеждащите водопроводи и определеното 

местоположение на предвиденият напорен резервоар, като 

се изготвят замервания на точки през 20 м. и на характерни 

чупки по трасето; Изготвяне на геоложки 

доклад/изследване като се включва и теренно геоложко 

изследване; Извършване на оглед и замервания на 

съществуващата водоснабдителна мрежа; Извършване на 

детайлно проучване на съществуващи паралелни мрежи на 

техническата инфраструктура; Изготвяне на подробен 

трасировъчен чертеж, координатен регистър и подложка 

за проектиране. 

 Задача 2: Същинско проектиране: Изготвяне на 

инвестицонен работен проект по всички части - графични и 

текстови части във фаза работен проект.  

Технологична - Довеждащи водопроводи, включва: 

- Част "Геодезия": Задача 1. Извършване на подробно 

геодезическо заснемане на трасетата на 

довеждащите водопроводи на характерни точки по 

чупки и на прави участъци през 20м. Задача 2. 

Обработка чрез специализиран софтуер на 

измерените геодезически показатели (точки). Задача 

3. Оформяне на графична част (чертежи) за фаза 

РП. Задача 4. Съставяне на обяснителната записка. 

Задача 5. Изготвяне на парцеларен план. 

- Част: „Водоснабдяване - технологична довеждащи“: 

Задача 1. Изработка на графична част /ситуации, 

надлъжни профили, монтажни планове и детайли/. 

Задача 2. Обяснителна записка е обосновка на 

проектното решение, спецификация на основните 

материали и съоръжения. Задача 3: Хидравлично 

оразмеряване. Задача 4: Количествена сметка. 

- Част „Конструктивна“: Задача 1. Обяснителна 

записка със съответните статистически 

изчисления. Задача 2. Графическа част-кофажни и 

армировъчни планове. Задача 3. Количествена 

сметка. 

-  Част „Геология“: Задача 1. Извършване на полеви 

действия /направа на шурфове/. Задача 2. Обработка 

на резултати и обяснителна записка. Задача 3. 

Изготвяне на чертежи. 

- Част: “ПБЗ“: Задача 1. Обяснителна записка; Задача 

2. Изготвяне на чертежи-ситуаиионни планове и 

организация. 

- Част: „ПБ“: Задача 1. Изработка на графична част  

/местоположение ПХ/, Задача 2. Съставяне на 

обяснителна записка. 

- Част: „ПУСО“: Задача 1. Изработка на графична 

част / местоположение ПХ /, Задача 2. Съставяне на 

обяснителна записка 

Вътрешно-разпределителна водоснабдителна мрежа – 

технологична: 

- Част: „Геодезия“:  Задача 1. Извършване на 

подробно геодезическо заснемане на трасетата на 
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довеждащите водопроводи на характерни точки по 

чупки и на прави участъци през 20м. Задача 2. 

Обработка чрез специализиран софтуер на 

измерените точки. Задача 3. Оформяне на графична 

част за фаза РП. Задача 4. Съставяне на 

обяснителната записка и изготвяне ситуация, 

включваща трасировъчен план; Задача 5. Изгoтвяне 

на ПУП – парцеларен план и/или план-схеми. 

- Част: „Водоснабдяване“- технологична на вътрешна 

мрежа: Задача 1. Изработка на графична част 

/ситуации, надлъжни профили, монтажни. Задача 2. 

Обяснителна записка. Задача 3. Хидравлично 

оразмеряване. Задача 4. Количествена сметка. 

- Част „Конструктивна“: Задача 1. Обяснителна 

записка със съответните статически изчисления. 

Задача 2. Графическа част кофражни и армировъчни 

планове. Задача 3. Количествена сметка. 

- Част „Геология“: Задача 1. Извършване на полеви 

действия /шурфове/. Задача 2. Обработка на 

резултати и обяснителна записка. Задача 3. 

Изготвяне на чертежи. 

- Част: „Пътна” - възстановяване на пътната 

настилка: Задача 1. Графична част-ситуации и 

профили.Задача 2. Обяснителна записка. Задача 3: 

КС. 

- Част: "Временна организация на движението" 

(ВОБД): Задача 1. Графична част. Задача 2. 

Обяснителна записка. 

- Част: „ПБЗ“: Задача 1. Обяснителна записка. Задача 

2. Изготвяне на чертежи-ситуационни планове и 

организация. 

- Част: „ПБ“: Задача 1. Изработка на графична част / 

местоположение ПХ /. Задача 2. Съставяне на 

обяснителна записка. 

- Част: „ПУСО“: Задача 1. Изработка на графична 

част / местоположение ПХ /. Задача 2. Съставяне на 

обяснителна записка 

„Водоем - технологична и СОЗ” 

- Част: „Геодезия“: Задача 1. Извършване на подробно 

геодезическо заснемане на трасетата на 

довеждащите водопроводи на характерни точки по 

чупки и на прави участъци през 20м. Задача 2. 

Обработка чрез специализиран софтуер на   

измерените точки.Задача 3. Оформяне на графична 

част за фаза РП. Задача 4. Съставяне на 

обяснителната записка и изготвяне ситуация, 

включваща трасировъчен план. 5. Изгтовяне на ПУП 

– парцеларен план и/или план-схеми. 

- Част: „Водоснабдяване“ - водоем - технологична и 

СОЗ: Задача 1. Изработка на графична част 

/ситуации, надлъжни профили, монтажни планове и 

детайли/. Задача 2. Обяснителна записка. Задача 3. 
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Санитарно Охранителна Зона /СОЗ). Задача 4. 

Количествена сметка. 

- Част „Конструктивна“: Задача 1. Обяснителна 

записка със съответните статистически 

изчисления. Задача 2. Графическа част-кофражни и 

армировъчни планове. Задача 3. Количествена 

сметка. 

-  Част „Геология“: Задача 1. Извършване на полеви 

действия /шурфове/. Задача 2. Обработка на 

резултати и обяснителна записка. Задача 3. 

Изготвяне на чертежи. 

- Част: „ПБЗ“: Задача 1. Обяснителна записка. Задача 

2. Изготвяне на чертежи-ситуационни планове и 

организация. 

- Част: „ПБ“: Задача 1. Изработка на графична част 

/местоположение ПХ/. Задача 2. Съставяне на 

обяснителна записка. 

-  Част: „ПУСО“: Задача 1. Съставяне на обяснителна 

записка. Задача 2. Съставяне на приложения. 

- Част: „Електро и КИПиА“: Задача 1. Изработка на 

графична част. Задача 2. Изработка на 

електросхеми. Задача 3. Съставяне на обяснителна 

записка. Задача 4. Съставяне на подробна 

количествена сметка. 

Изготвяне на обща обяснителна записка   

Изготвяне на проектна част "Сметна документация" 

(Обобщени Количествени и Количествено - стойностни 

сметки). 

Контрол по качеството и съгласуваността на проекта. 

Печат и окомплектоване на изготвените проекти по 

всички части съгласно техническата спецификация. 

 Задача 3: Съгласуване на изготвения работен проект и 

издаване на разрешение за строеж: Отстраняване на 

забележки от страната на органите, съгласуващи проекта 

и одобряващата инстанция. Съгласуване на 

инвестиционните проекти до издаване на разрешение за 

строеж. 

o Описание на разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните проектанти и експерти съгласно планираните 

дейности и начин на координация с Възложителя: 

-   Екип за изпълнение на поръчката:инженер ВиК - 2бр., 

Инженер „Геодезия“ – 2бр., Инженер „Конструктор“- 1 

бр., Инженер „Транспортно строителство“- 1 бр. 

Допълнително съобразно спефициката и обхвата на 

задачите ще бъдат привлечени неключови допълнителни 

експерти от страна на участника: експерт „Координация 

и съгласуване на инвестиционния процес“, проектант по 

част „ПБ“, проектант по част „ПБЗ“, Проектант по 

част „ПУСО“, Проектант по част “Електро и КИПиА“; 

-   Разпределението на всяка от конкретните проектантски 

задачи е детайлно описано в приложения график за 

изпълнение на поръчката: за какво отговаря всеки един от 

ключовите и допълнителните експерти по дейности и под-
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дейности. Отделно от това участникът е представил 

таблица, съдържаща  задължението на всеки от 

специалистите, съобразно квалификацията му, за коя 

проектна част ще отговаря. В следваща таблица 

участникът е посочил ролята на всеки от експертите 

заедно с вменените му отговорности и обема на работата, 

съобразно идентифицираните основни дейности и 

задачите към тях, за следните специалисти: Инженер 

(Експерт) „ВиК“ (Ръководител проект); Инженер 

(Експерт) „ВиК“ 2; Инженер (Експерт) „Геодезия“- 2 броя 

– Инженер (Експерт) „Геодезия“ 1 и Инженер (Експерт) 

„Геодезия“ 2; Инженер (Експерт) „Геология и 

хидрогеология“; Инженер (Експерт) „Транспортно 

строителство“ - проектант по част „Пътна“; Инженер 

(Експерт) „Конструктор“; Допълнителни неключови 

експерти - Експерт „ПБЗ“, Експерт „ПБ“, Експерт 

„ПУСО“,  Експерт „Електро и КИПиА“ и Експерт по 

координация и съгласуване на инвестиционния процес. 

    Дефиниране на необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност и 

задължението на отговорните за изпълнението й проектанти. 

o Необходими информационни ресурси за изпълнение на поръчката 

(изходни данни за проектиране). За всяка от трите дейности в 

табличен вид е посочено каква информация и официални документи 

са необходими на проектантите за стартиране на проектирането, 

както и източника им. 

o Технически ресурси за изпълнение на поръчката: Основното 

техническо средство за изготвяне на проектите е компютърна 

конфигурация - стационарна или мобилна, ще бъдат използвани 

следните средства, които участникът представя в таблица, 

съдържаща информация за средството и пояснения за него: 

Специализиран Софтуерен продукт за оразмеряване на 

водопроводни мрежи — Hydra, софтуерен продукт  AutoCAD Civil 

3D, програма за трансформация на координати BGSTrans, 

Advanced ROAD Design, Gaudy Project,стандартен офис пакет на  

Microsoft и др.. 

o Нормативни и литературни ресурси- участникът е изброил кой 

нормативни актове ще съобразява при изработването на проекта. 

o Необходими срещи с Възложителя и други заинтересовани лица, в 

това число: с представители на експлоатационното дружество 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Смолян. 

 Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката - План за качество на проектирането: 

- Програма за проектиране, ще разглежда подробно целия обхват 

на проектирането. Част от тази Програма ще бъде 

индикативен календарен график, който ще обхваща всички 

проектни дейности. Програмата ще показва дейностите от 

системата за осигуряване на качеството, с дефинирани срокове 

за представянето и съгласуването им, както и възможностите 

за преглед, актуализация и допълването им. Програмата ще 

описва в подробности всеки етап от проектирането, в това 

число и етапи в развитието на основните проектни части и ще 

показва например: времевото разпределение на всички дейности 
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по създаване, съгласуване и одобрение на 

проекта;координацията между отделните проектни части и 

пакети и тяхното съгласуване;обема, съдържанието на всяка 

част, в това число и приблизителния брой на чертежите за 

всяка част и организацията на Персонала на Изпълнителя, 

ангажиран с проекта, с показани конкретните задължения и 

отговорности по дейности и времевото разпределение; 

Програмата ще може да бъде използвана за наблюдение и 

оценка на напредъка на Изпълнителя относно хода на 

проектирането. 

- План за преглед и одобрение на проекта ще съдържа етапите на 

процеса на проектиране и съгласуване и ще описва конкретните 

срокове, персонала и отговорностите за всеки от етапите за 

решаване на проектантската задачата. Процедурата за преглед 

и одобрение на проекта преминава през следните фази: 

Изработване на проекта, Проверка от Изпълнителя; 

Сертифициране- Сертификат на проекта - изготвен от 

Изпълнителя, Разглеждане на проекта. 

o Мерките по организация на работата на експертния екип за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка се свеждат до: 

Мобилизиране, Делегиране на права и отговорности, Текущо  

информиране, Активно управление на работните процеси, 

Ефективен контрол, Активна комуникация, Управление на 

рисковете.  

o Механизми за организация на ангажираните експерти, обхващат: 

Разделение на труда между персонала,ангажиран за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка; Сформиране на екип за 

управление на Договора- проектът ще се ръководи от ръководител 

проект-ВиК инженер, за обекта ще бъде посочен водещ 

проектант,оперативното управление на договора ще се извършва 

от експертния екип за управление на договора през целия период на 

осъществяването му, допълнителния експерт „Координация и 

съгласуване на инвестиционния процес“; Съгласуваност; 

Сътрудничество.  

  Участникът  е посочил и други дейности, извън посочените в 

изискванията на Възложителя: предвижда да изготви и допълнителна 

проектна част „Електро“ и проектна част „КИПиА“ за резервоар на с. 

Гела.  

o Част „Електро“ за резервоар – записка ще съдържа: Обяснителна 

записка с технически описания, Обща част с описателна 

конфигурация;Специална част: Електрозахранване НН и 

разпределително табло, Силови инсталации, Осветителни 

инсталации,  Мълниезащитна инсталация, Заземителна 

инсталация, Настройка й привеждане в работно състояние, 

Здравословни и безопасни условия на труд, Обезопасяване и 

аварийност. Графична част ще съдържа най-

малко:Ситуация;Осветителни инсталации (ако се налага);Силови 

инсталации;Заземителна инсталация;Мълниезащитна 

инсталация;Еднолинейна схема на ел. табло;Еднолинейна схема на 

ГРТ; Други по преценка на проектанта. 

o Част „КИПиА“ за резервоар: Изпълнителя предвижда при 

необходимост да се изготви и част „КИПиА“. За по- добрата 

експлоатация на резервоара се предвиждат автоматизирани 
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процеси основно при задвижването на крановете, управлението по 

ниво на датчици за горно водно-ниво, средно ниво, ниско ниво и най-

ниско ниво. Проектната част ще съдържа: Общи 

данни;Автоматизираните системи за управление, които 

изпълняват няколко основни функции:Функция „Безопасност”, 

Функция „Контрол и регулиране на хидравлични 

параметри”.Описание за дистанционен и автоматичен режим на 

управление;Графична част, включваща:Ситуация;Схема на основни 

елементи;Контролно управление и механизми;Други по преценка на 

проектанта; 

  Описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на 

поръчката, в който са посочени сроковете за действие при възлагане на 

конкретни заявки от страна на Възложителя: 

o Описание на дейностите: При проектирането, участникът 

предвижда да се спазят  основни изисквания към пътищата. 

Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния проект и 

се влагат при изграждането на пътища и пътни съоръжения, 

ще имат оценено съответствие със съществените изисквания, 

определени с Наредбите по чл. 7 от Закона за техническите 

изисквания към продуктите, или ще се придружават от 

документи (протоколи от изпитване, сертификати за качество 

и др.), удостоверяващи съответствието им с изискванията на 

други нормативни актове. Строителните продукти за 

конструктивните елементи да отговарят на клас А1- А2; 

Вложените тръби (полиетиленови РЕ-Ш),БДС EN13501-3) за 

водоснабдяване са с клас по реакция на огън , не по-нисък от В. 

Изолациите на тръби за водоснабдяване и канализация са от 

класовете A1L. 

o Последователност на извършването на дейностите в хода на 

цялостното изпълнение на поръчката/ участникът е изобразил 

нагледно в схема/: 

- Изготвяне на работен проект за обект „Реконструкция на 

вътрешната водоснабдителната мрежа на с. Гела, Община 

Смолян“. Дейности се изпълняват паралелно в рамките на 

оферирания срок от 30 календарни дни. Освен разделяне на 

етапи на изпълнение с групирани дейности в обхвата на 

възлагане, участникът е идентифицирал вътрешните процесии 

етапи по изпълнение на всяка отделна дейност: 

Иницииране;Планиране;Изпълнение; Контролиране;Управление 

Приключване и отчитане. 

- Етап: Подготовка и предпроектни проучванияе извършването 

на предпроектните проучвания и запознаване е изходните 

данни, е етапа обхващащ инициране и планиране, който 

предхожда същинския етап на изпълнение. На етап 

предварителна подготовка за изпълнение на поръчката ще 

бъдат извършени следните дейности: Повторен преглед и 

детайлно запознаване с изискванията на договора относно 

обхвата на поръчката. Предварителни запитвания до фирми-

доставчици на ВиК материали (основни материали) с цел 

актуализация на характеристики и ценови диапазони (които 

ще се предвидят в работния проект), които ще се влагат при 

изпълнението на работите, е оглед правилно прогнозиране на 

стойностите и спазване на принципите на добро финансово 
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управление. Подробен оглед на място на съществуващите 

трасета и мрежи; Първоначална среща с представители на 

Възложителя - Община Смолян; Преглед и при необходимост 

- Етап: Същинско проектиране. 

- Изготвяне на инвестиционен проект по всички части. 

актуализация на Линейния график след предварително 

съгласуване с Възложителя - Община Смолян; 

- Мобилизация на проектантски екип; Повторен оглед на място 

на уличната мрежа и корекция на изходните данни, при 

установено разминаване и необходимост; Други 

организационни дейности - офис, допълнително предварително 

планиране на ресурси и др. 

- Проектиране: Съгласно утвърденото от Възложителя задание 

за  инвестиционните проекти се изработват еднофазно и се 

предават във фаза „работна“. При изработването на 

инвестиционния проект ще бъдат извършени следните 

дейности: Повторен преглед и верификация на 

обстоятелството, Пълен и подробен преглед на обхвата на 

проектантските работи съгласно съдържанието на 

документацията от страна на проектантите по отделните 

части; Организационни дейности и проектиране съгласно 

нормативните изисквания и условията на договора. 

Предвидените в инвестиционния проект интервенции, ще 

включват всички дейности описани като задължителни 

съобразно техническото заданието.В инвестиционния проект 

ще се предвидят продукти, материали и изделия, които 

съответстват на техническите спецификации на 

действащите в Република България нормативни актове. При 

необходимост ще се извършат необходимите корекции и 

преработки за своя сметка в срок до 10 дни след писмено 

уведомление от Възложителя. 

o  Срок за изпълнение на поръчката е 30 (тридесет) календарни дни 

и включва времето от датата на подписване на договора за 

възлагане на обществената поръчка до представяне на 

изготвените работни проекти. Приложеният график съдържа 

описание на всяка задача по подготовка на инвестиционните 

проекти във фаза „работна“. За целта, както е посочено и в 

документите за подбор, участникът представя допълнителен 

екип от ключови експерти, които ще работят едновременно е цел 

скъсяване на сроковете.  

 Мерки за осигуряване на качеството При изпълнение на поръчката ще 

бъде спазвана йерархичната организационна структура на процесите с 

едно ръководно лице - водещия проектант. Участникът е предвидил 

начини за вътрешна комуникация между експертите и Комуникацията с 

възложителя: 

- Верификация на изходните данни Този метод се използва на 

етап предварителни проучвания, и евентуално в хода на 

същинското проектиране. 

- Създаване на цифрови модели и основа за разработване на 

проекта. Този способ е общ за всички проектни части и 

обичайно се използва от проектанта по част геодезия, който 

създава подложката за останалите специалности.  
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- Съставяне на концепция. Предварителните разработки ще 

включват опорен план и концепции, които да бъдат 

предоставени на възложителя за съгласуване.  

- Провеждане обществено обсъждане (при желание на 

Възложителя) Този метод цели постигане на обществено 

съгласие поради публичния характер на инвестициите и е 

изключително важен, от гледна точка на намиране на вярното 

решение, гарантиращо устойчивост на проекта като цяло.  

   Възможност за реализиране на бъдещи ползи за възложителя 

предоставящи допълнително качество за възложителя в рамките на 

изпълнение на настоящата обществена поръчки, съгласно Техническите 

спецификации; Основният акцент за възможната реализация на бъдещи 

ползи от проектантския продукт може да бъде поставен в две 

направления:ползи по отношение на намаляване на себестойността на 

инвестицията в строителство чрез оптимизаця на избраната 

технология на строителство, като по този начин може да бъде спестен 

ресурс, който да послужи за включване на допълнителни отсечки за 

изграждане на водопровод;и ползи по отношение на екологичния ефект 

от инвестицията, чрез анализ на възможността за влагане на 

рециклирани строителни продукти над установения минимум;ползи по 

отношение на предоставяне на пълно съдействие по съгласуването на 

инвестиционните проекти е цел издаване на строително 

разрешение;ползи по отношение на процеса на кандидатстване за 

финансиране на строителството посредсвом подробна обосновка на 

технико-икономическите показатели на обектите и тяхната висока 

социална значимост; 

   Методите за осъществяване на комуникацията с възложителя. 

Координацията и взаимодействието с Възложителят ще се извършва 

от ръководителя на екипа и допълнително привлечения Експерт 

„Координация и съгласуване на инвестиционния процес”, който от своя 

страна ще води комуникацията с всички отговорни административни 

органи - РИОСВ Смолян, ВиК Смолян, ЕВН, АПИ и други. Участникът  е 

предложил комуникацията с Възложителя по време на кандидатсване да 

се осъществява по няколко основни направления / форми на комуникация 

– представени във вид на схема/: 

o    Ежедневна устна комуникация с Възложителя 

o    Провеждане на периодични срещи с цел информиране на 

планираните действия  

o     Провеждане на срещи по повод представяне на резултати от  

изпълнени етапи.  

o    Официална писмена кореспонденция – представяне на документи 

за писмено съгласие от възложителя. 

o    Неофициална кореспонденция – постоянни разговори за 

изясняване на желанията и предпочитанията на възложите. 

Участникът е предвидил основни правила за комуникация по 

изпълнение на договора, към които ще се придържа, някои от тях са: 

Всички предложения и решения между страните ще са в писмена 

форма;Въпросите от страна на Изпълнителя ще се задават в 

писмена форма до Възложителя;Възложителя ще връща отговорите 

на въпросите в срока указан в документацията. 

  Работни срещи по изпълнението на Договора. Всеки екип отговорен за 

изпълнение на задачите има ръководител, който ще отговаря за 

качеството на работата на експертите, включени в изпълнението на 
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съответната дейност. За улесняване на комуникацията е привлечен 

допълнителния експерт координатор. Във връзка с Договора ще бъдат 

провеждани два вида срещи в съответствие с графика за изпълнение на 

Договора:Официални срещи между представителите на Възложителя 

и/или трети страни и Изпълнителя; Вътрешни срещи между членовете 

на екипа. 

   Методи за координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. Взаимовръзката между всички 

проектни проучвания и части се отразява най-накрая под формата на 

„Обща обяснителна записка” и обобщена проектно-сметна 

документация, така че дори и да е допуснато някакво несъответствие в 

хода на същинско проектиране, то да бъде отстранено преди 

окончателното предаване на проекта за съгласуване.Подходът за 

изпълнение на договора включва задължителното прилагане на 

приложимото законодателство. Дейностите по управление на 

изпълнението на договора са групирани в следните основни взаимно 

свързани „пакети”, както следва:Планиране и координиране на 

фактическото изпълнение на оперативните дейности;Оперативно 

ръководство, съобразно приетия детайлизиран план-график;Контрол и 

мониторинг за съответствие на постигнатите резултати със 

заложените цели;Съблюдаване спазването на правилата за тръжните 

процедури и изпълнението на дейностите от подизпълнителите; 

прилагане на процедури по възлагане съгласно ЗОП и управление на 

договорите с проектантите; Текущо, междинно и окончателно 

техническо и финансово отчитане; Съдействие и експертна помощ на 

Община Смолян при организацията на обсъждания и подготовка на 

проектното заявление за финансиране, като гарантира за качеството и 

прецизността на представяните документи; 

Разработване/актуализиране на документи и образци необходими за 

изпълнение на проекта и отчитането му пред съответните отговорни 

органи; 

   Описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение 

на договора, участникът е представил в табличен вид с посочване на 

съответната мярка за осигуряване на качество и Описание на 

експертите, които са ангажирани с изпълнение на мярката и описание 

на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка. 

Предвидените мерки са: изготвяне на показатели за качество по 

отделните проектантски задачи и отделните проектни части, 

разработване на харта на проекта с посочен обхват на общата визия за 

всяка от частите на инвестиционния проект, текущи ежедневни 

измервания на контрола, работа по система за одобрение на исканията 

и валидиране на промените от водещия проектант, привличане на 

външен експерт „технически контрол“ по част „конструктивна“.  

o   Допълнително участникът предлага следните мерки за 

отстраняване на неточности по време на кандидатстване: 

Изготвяне на идеен проект; Проверка на изготвените 

количествено - стойностни сметки за аритметични грешки; 

Проверка за съответствие между количествени сметки и 

инвестиционен проект и корекция при необходимост;Проверка 

за наличие на задължителните реквизити на съпътстващите 

инвестиционния проект документи; Проверка за съобразяване с 

посочените от финансиращия орган лимитни стойности за 
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определени дейности и активи; Проверка за еднаквост на 

наименованието на проекта във всички документи - записки, 

графични части, инвестиционни проекти, разрешение за 

строеж, решения на ОбС, решения на РИОВ Смолян и 

др.Изготвяне на автоматични модели с пренос на данни в 

таблици формат EXCEL; 

o  Описание на контрола за качество, който ще упражняват по 

време на изпълнението на договора. Съгласно процедурните 

правила ще се състави таблица с показателите за качество и 

контролни списъци за качеството, които ще се раздадат на 

всеки от членовете на проектантския екип преди старта на 

изпълнение на поръчката. 

o  Описание на процеса на управление на изпълнението на договора 

за възлагане на обществената поръчка. Участникът е заложил 

основни правила за комуникация по изпълнение на договора. 

Работни срещи по изпълнението на Договора. Във връзка с 

Договора ще бъдат провеждани два вида срещи в съответствие 

с графика за изпълнение на Договора:Официални срещи между 

представителите на Възложителя и/или трети страни и 

Изпълнителя;Вътрешни срещи между членовете на екипа. 

o   Описание на вътрешния контрол, който ще упражнява по време 

на изпълнението:откриването и предотвратяването на 

евентуални несъответствия възможно най-рано и 

своевременното им отстраняване; редовната проверка и 

непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите.  

o   Системата за управление на качеството обхваща търговската, 

производствената (проектантската дейност) и контролната 

дейности, всичките организационни единици, всичките 

служители и всичките видове продукти и дейности. 

Участникът ще изготви План за качеството, който ще бъде 

предоставен на Възложителя и Строителния надзор за 

одобрение и ще покрива основни аспекти. 

o    Документи по качеството. 

o   Контролът по качеството е разделен на: входящ контрол; 

контрол по време на изпълнение на работите; контрол от 

възложителя; контролни тестове. 

o    Структура за управление на качеството на Проекта. 

o    Управление на документите: контролът на документацията ще 

бъде извършван от контрольор по документацията (ролята се 

изпълнява от експерт „Координация и съгласуване на 

инвестиционния процес” и ще се отнася до цялата вътрешна и 

външна кореспонденция, документи за снабдяване и доставка, 

чертежи, технически данни и друга документация.  

o   Управление на записите. 

o    Отговорност и ангажимент на  ръководството;насоченост 

към клиента, политика по качество, цело по качество, 

планиране на системи за управление на качеството, 

отоговности пълномощия и обмен на информация, 

представтиел на ръководството. 

o Вътрешен обмен на информация.  

o Общи положения 

o Пълномощия 

o Отговорности 
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o Работна среща 

o Обмен на информация с възложителя 

  Мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение: Основен момент 

в изпълнението на поръчката е планирането на времето. При съставяне на 

индикативния план - график за изпълнение участникът е предвид едновременно 

съставяне на отделните проектни части за три обекта. Предвидено е преди 

началото на изпълнението и сключване на договора за проектиране да бъде 

извършен част от предпроектните проучвания с цел максимално 

съкръщаванена етапа по мобилизация. Като финален етап на 

инвестиционното проектиране за всеки обект е предвидена дейност 

„Контрол по качеството и съгласуваността на проекта“ , която ще се 

изпълява съвместо от водещия проектант експерт "Координация и 

съгласуваност на инвестиционния процес".  Рискът и риск-мениджмънта - 

обект на управлението е самия риск и икономическите отношения между 

отделните субекти /възложител-изпълнител/, а субект на управлението - 

човекът или група хора, които чрез методи и инструменти въздействат върху 

обекта на управление и реализират целенасочено функциониране на този 

обект. Участникът е предвидил, че при реализиране на дейността ще използва 

комплекс от 3 основни подхода за оценка на риска: анализ на 

статистическите данни за неблагоприятни събития в миналото (свързан с 4 

основни метода); Сценариен подход (сценарии за развитие на неблагоприятни 

ситуации); Експертен подход. 

o Избор на методи за въздействие върху риска, методите са: Вземане на 

решения; Непосредствено въздействие върху риска. 

o Стратегия за минимизиране на риска и конкретни мерки и дейности, 

участникът представя под формата на таблица възможните 

рисковете. В представената таблица се съдържа: риск, непостигане на 

индикаторите и целите по поръчката, поради недостатъчно ефективно 

изпълнение на дейности по поръчката, описание на риска, проявление на 

риска, вероятност на възникване на риска, степен на влияние на риска, 

стратегия за намаляване или избягване на риска, конкретни мерки за 

управление на риска, дейности за мониторинг на риска по времето на 

изпълнението на договора, дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки за управление на риска, схема на елементите на 

процеса на управление на изпълнението, конкретни мерки за 

предотвратяване настъпването на риска и за елиминиране/ елиминиране 

на последиците от риска, показателите за контрол и минимизиране на 

опасностите относно конкретния риск; 

o При управлението и минимизирането на рисковете участникът ще 

осъществява непрекъсната комуникация с възложителя и внедрен 

вътрешен мониторинг на качеството , с цел минимизиране на рисковете 

и тяхното управление.  Участникът е описал потенциалните 

предпоставки за успешно изпълнение на договора.  

  Органиграма на работния процес.  

 Линеен план график за проектни дейности. 

 Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

 Техническо предложение: 

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

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

възложителя. 

 Организация на персонала: 
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 В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 

поръчката, съдържаща последователно, подробно и всеобхватно описание на процеса на 

изпълнение съобразно документацията за обществената поръчка и действащата нормативна 

уредба.  

 В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него 

срок. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата 

цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 

изпълнение на проекта. Офертата на участника съдържа предложенията му за организиране 

на работата на проектантския екип, разпределяне на отговорностите и дейностите между 

тях, както и взаимовръзката им. Изпълнението на инвестиционния проект, както и неговото 

управление и прилагане, участникът предвижда да изпълни на база на реализиране на следните 

стъпки: 1) Структуриране на информацията; включва дейности по проучване и оценка, както 

и идентифициране на информационните дефицити и недостатъци в качеството на данните. 

2) Анализ на информацията. 3) Проучване, избор и проверка на конкретни технически решения. 

4) Изработване работен инвестиционен проект - технически процес на допълването, 

конкретизиране, синтезиране на информацията и нейното трансформиране във вид и 

съдържание, определени с нормативната уредба и условията на обществената поръчка, като 

включва: изработване на графични материали по всички части, в т.ч. чертежи, спецификации, 

пълни и структурни инженерни изчисления, обяснителни записки с техническа и нормативна 

обосновка, подробни количествено-стойностни сметки и от друга страна съгласуване и 

заверка на изработения инвестиционен проект. 5) Съгласуване и одобряване на техническия 

инвестиционен проект - пакет от дейности:  предоставяне на  изработения работен 

инвестиционен проект на възложителя, експлоатационните дружества, заинтересуваните 

централни или териториални администрации и контролни органи в най-кратки срокове и в 

необходимия обхват и съдържание; оказване на  съдействие на възложителя, 

експлоатационните дружества, централните и териториални администрации и контролни 

органи, предоставяне на  допълнителна информация, в предписания обхват, съдържание и 

форма;оказване на  съдействие при съгласуване на проекта по реда на чл.142, ал.6 ЗУТ - на 

избрания от възложителя консултант или на ОЕСУТ. 6) Прилагане на инвестиционния 

проект. Предвижданите дейности за изпълнение са разпределени от участника на следните 

етапи: Етап I: Подготовка на проучвателни дейности, включва: Сключване на договор, 

предмет на обществената поръчка и предаване на необходимите изходни данни с двустранен 

протокол, съставен и подписан от представители на двете страни по договора; Верификация 

на изходните данни; Извършване на предварителни инвестиционни проучвания; и завършване 

на подробно геодезическо заснемане на трасетата на вътрешната разпределителна 

водопроводна мрежа, довеждащите водопроводи и определеното местоположение на 

предвиденият напорен резервоар, като се изготвят замервания на точки през 20 м. и на 

характерни чупки по трасето; Изготвяне на геоложки доклад/изследване като се включва и 

теренно геоложко изследване; Извършване на оглед и замервания на съществуващата 

водоснабдителна мрежа; Извършване на детайлно проучване на съществуващи паралелни 

мрежи на техническата инфраструктура; Изготвяне на подробен трасировъчен чертеж, 

координатен регистър и подложка за проектиране. Етап II: Същинско проектиране: 

Изготвяне на инвестицонен работен проект по всички части - графични и текстови части във 

фаза работен проект: Подетап 1: Технологична - Довеждащи водопроводи, включва: - Част 

"Геодезия": Задача 1. Извършване на подробно геодезическо заснемане на трасетата на 

довеждащите водопроводи на характерни точки по чупки и на прави участъци през 20м. 

Задача 2. Обработка чрез специализиран софтуер на измерените геодезически показатели 

(точки). Задача 3. Оформяне на графична част (чертежи) за фаза РП. Задача 4. Съставяне на 

обяснителната записка. Задача 5. Изготвяне на парцеларен план. - Част: „Водоснабдяване - 

технологична довеждащи“: Задача 1. Изработка на графична част /ситуации, надлъжни 
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профили, монтажни планове и детайли/. Задача 2. Обяснителна записка е обосновка на 

проектното решение, спецификация на основните материали и съоръжения. Задача 3: 

Хидравлично оразмеряване. Задача 4: Количествена сметка. - Част „Конструктивна“: Задача 

1. Обяснителна записка със съответните статистически изчисления. Задача 2. Графическа 

част-кофажни и армировъчни планове. Задача 3. Количествена сметка. - Част „Геология“:

 Задача 1. Извършване на полеви действия /направа на шурфове/. Задача 2. Обработка 

на резултати и обяснителна записка. Задача 3. Изготвяне на чертежи. - Част: “ПБЗ“: Задача 

1. Обяснителна записка; Задача 2. Изготвяне на чертежи-ситуаиионни планове и организация. 

- Част: „ПБ“: Задача 1. Изработка на графична част  /местоположение ПХ/, Задача 2. 

Съставяне на обяснителна записка. - Част: „ПУСО“: Задача 1. Изработка на графична част / 

местоположение ПХ /, Задача 2. Съставяне на обяснителна записка. Подетап II: Вътрешно-

разпределителна водоснабдителна мрежа – технологична: - Част: „Геодезия“:  Задача 1. 

Извършване на подробно геодезическо заснемане на трасетата на довеждащите водопроводи 

на характерни точки по чупки и на прави участъци през 20м. Задача 2. Обработка чрез 

специализиран софтуер на измерените точки. Задача 3. Оформяне на графична част за фаза 

РП. Задача 4. Съставяне на обяснителната записка и изготвяне ситуация, включваща 

трасировъчен план; Задача 5. Изгoтвяне на ПУП – парцеларен план и/или план-схеми. - Част: 

„Водоснабдяване“- технологична на вътрешна мрежа: Задача 1. Изработка на графична 

част /ситуации, надлъжни профили, монтажни. Задача 2. Обяснителна записка. Задача 3. 

Хидравлично оразмеряване. Задача 4. Количествена сметка. - Част „Конструктивна“: Задача 

1. Обяснителна записка със съответните статически изчисления. Задача 2. Графическа част 

кофражни и армировъчни планове. Задача 3. Количествена сметка. - Част „Геология“: Задача 

1. Извършване на полеви действия /шурфове/. Задача 2. Обработка на резултати и 

обяснителна записка. Задача 3. Изготвяне на чертежи. - Част: „Пътна” - възстановяване на 

пътната настилка: Задача 1. Графична част-ситуации и профили.Задача 2. Обяснителна 

записка. Задача 3: КС. - Част: "Временна организация на движението" (ВОБД): Задача 1. 

Графична част. Задача 2. Обяснителна записка. - Част: „ПБЗ“: Задача 1. Обяснителна 

записка. Задача 2. Изготвяне на чертежи-ситуационни планове и организация. - Част: „ПБ“: 

Задача 1. Изработка на графична част / местоположение ПХ /. Задача 2. Съставяне на 

обяснителна записка. - Част: „ПУСО“: Задача 1. Изработка на графична част / 

местоположение ПХ /. Задача 2. Съставяне на обяснителна записка. Подетап III: „Водоем - 

технологична и СОЗ”: - Част: „Геодезия“: Задача 1. Извършване на подробно геодезическо 

заснемане на трасетата на довеждащите водопроводи на характерни точки по чупки и на 

прави участъци през 20м. Задача 2. Обработка чрез специализиран софтуер на   измерените 

точки.Задача 3. Оформяне на графична част за фаза РП. Задача 4. Съставяне на 

обяснителната записка и изготвяне ситуация, включваща трасировъчен план. 5. Изгтовяне на 

ПУП – парцеларен план и/или план-схеми. - Част: „Водоснабдяване“ - водоем - технологична и 

СОЗ: Задача 1. Изработка на графична част /ситуации, надлъжни профили, монтажни 

планове и детайли/. Задача 2. Обяснителна записка. Задача 3. Санитарно Охранителна Зона 

/СОЗ). Задача 4. Количествена сметка. - Част „Конструктивна“: Задача 1. Обяснителна 

записка със съответните статистически изчисления. Задача 2. Графическа част-кофражни и 

армировъчни планове. Задача 3. Количествена сметка. - Част „Геология“: Задача 1. 

Извършване на полеви действия /шурфове/. Задача 2. Обработка на резултати и обяснителна 

записка. Задача 3. Изготвяне на чертежи. - Част: „ПБЗ“: Задача 1. Обяснителна записка. 

Задача 2. Изготвяне на чертежи-ситуационни планове и организация. - Част: „ПБ“: Задача 1. 

Изработка на графична част /местоположение ПХ/. Задача 2. Съставяне на обяснителна 

записка. - Част: „ПУСО“: Задача 1. Съставяне на обяснителна записка. Задача 2. Съставяне 

на приложения. - Част: „Електро и КИПиА“: Задача 1. Изработка на графична част. Задача 

2. Изработка на електросхеми. Задача 3. Съставяне на обяснителна записка. Задача 4. 

Съставяне на подробна количествена сметка. Подетап IV: Изготвяне на обща обяснителна 

записка. Подетап V: Изготвяне на проектна част "Сметна документация" (Обобщени 

Количествени и Количествено - стойностни сметки). Подетап VI: Контрол по качеството и 

съгласуваността на проекта. Подетап VII: Печат и окомплектоване на изготвените проекти 
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по всички части съгласно техническата спецификация. Етап III: Съгласуване на изготвения 

работен проект и издаване на разрешение за строеж: Отстраняване на забележки от 

страната на органите, съгласуващи проекта и одобряващата инстанция. Съгласуване на 

инвестиционните проекти до издаване на разрешение за строеж. 

По идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи от 

изпълнението на поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на 

организация на работата на проектантския екип и разпределение на отговорностите и 

дейностите между тях. Разпределението на всяка от конкретните проектантски задачи е 

детайлно описано в приложения график за изпълнение на поръчката: за какво отговаря всеки 

един от ключовите и допълнителните експерти по дейности и под-дейности. Отделно от 

това участникът е представил таблица, съдържаща  задължението на всеки от 

специалистите, съобразно квалификацията му, за коя проектна част ще отговаря. В следваща 

таблица участникът е посочил ролята на всеки от експертите заедно с вменените му 

отговорности и обема на работата, съобразно идентифицираните основни дейности и 

задачите към тях. 

 Участникът е представил структурата на проектантския екип, включващ: Инженер 

(Експерт) „ВиК“ (Ръководител проект); Инженер (Експерт) „ВиК“ 2; Инженер (Експерт) 

„Геодезия“- 2 броя – Инженер (Експерт) „Геодезия“ 1 и Инженер (Експерт) „Геодезия“ 2; 

Инженер (Експерт) „Геология и хидрогеология“; Инженер (Експерт) „Транспортно 

строителство“ - проектант по част „Пътна“; Инженер (Експерт) „Конструктор“; 

Допълнителни неключови експерти - Експерт „ПБЗ“, Експерт „ПБ“, Експерт „ПУСО“,  

Експерт „Електро и КИПиА“ и Експерт по координация и съгласуване на инвестиционния 

процес. По отделните професионални направления участникът е описал задачите и 

отговорностите не само на екипите, но и на всяко от лицата, включени в тях. 

Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност: - Необходими 

информационни ресурси за изпълнение на поръчката (изходни данни за проектиране) - за всяка 

дейност в табличен вид е посочено каква информация и официални документи са необходими 

на проектантите за стартиране на проектирането, както и източника им. - Технически 

ресурси за изпълнение на поръчката: Основното техническо средство за изготвяне на 

проектите е компютърна конфигурация - стационарна или мобилна, ще бъдат използвани 

следните средства, които участникът представя в таблица, съдържаща информация за 

средството и пояснения за него: Специализиран Софтуерен продукт за оразмеряване на 

водопроводни мрежи — Hydra, софтуерен продукт  AutoCAD Civil 3D, програма за 

трансформация на координати BGSTrans, Advanced ROAD Design, Gaudy Project,стандартен 

офис пакет на  Microsoft и др.. - Нормативни и литературни ресурси- участникът е изброил 

кой нормативни актове ще съобразява при изработването на проекта. - Необходими срещи с 

Възложителя и други заинтересовани лица, в това число: с представители на 

експлоатационното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Смолян. 

Oписани са предвижданията за осигуряване на качеството. Мерките за вътрешен 

контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката, са базирани на План за качеството на проектирането, 

който се основава на Програма за проектиране и План за преглед и одобрение на проекта. 

Отделно от това участникът е представил в табличен вид посочване на съответни мерки за 

осигуряване на качество с описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на 

всяка мярка и описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка. 

Предвидените мерки са: изготвяне на показатели за качество по отделните проектантски 

задачи и отделните проектни части, разработване на харта на проекта с посочен обхват на 

общата визия за всяка от частите на инвестиционния проект, текущи ежедневни измервания 

на контрола, работа по система за одобрение на исканията и валидиране на промените от 

водещия проектант, привличане на външен експерт „технически контрол“ по част 

„конструктивна“. Допълнително участникът предлага и следните мерки за отстраняване на 

неточности по време на кандидатстване за финансиране на проекта. Следват допълнителни 

предвиждания за контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на 
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договора. Съгласно процедурните правила ще се състави таблица с показателите за качество 

и контролни списъци за качеството, които ще се раздадат на всеки от членовете на 

проектантския екип преди старта на изпълнение на поръчката. За постигане на качеството 

участникът е заложил основни правила за комуникация по изпълнение на договора - работни 

срещи по изпълнението на Договора: Официални срещи между представителите на 

Възложителя и/или трети страни и Изпълнителя; Вътрешни срещи между членовете на 

екипа. Подробно са представени предвижданията за вътрешен контрол, който ще упражнява 

по време на изпълнението, които са базирани на: откриването и предотвратяването на 

евентуални несъответствия възможно най-рано и своевременното им отстраняване; 

редовната проверка и непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите; 

прилагане на Система за управление на качеството, обхващаща търговската, 

производствената (проектантската дейност) и контролната дейности, всичките 

организационни единици, всичките служители и всичките видове продукти и дейности. 

Участникът ще изготви План за качеството, който ще бъде предоставен на Възложителя и 

Строителния надзор за одобрение и ще покрива основни аспекти; документи по качеството; - 

контролът по качеството -  разделен на: входящ контрол; контрол по време на изпълнение на 

работите; контрол от възложителя; контролни тестове; структура за управление на 

качеството на Проекта; управление на документите: контролът на документацията ще бъде 

извършван от контрольор по документацията (ролята се изпълнява от експерт „Координация 

и съгласуване на инвестиционния процес” и ще се отнася до цялата вътрешна и външна 

кореспонденция, документи за снабдяване и доставка, чертежи, технически данни и друга 

документация; управление на записите; отговорност и ангажимент на  

ръководството;насоченост към клиента, политика по качество, цело по качество, планиране 

на системи за управление на качеството, отоговности пълномощия и обмен на информация, 

представтиел на ръководството; - Вътрешен обмен на информация; общи положения; 

пълномощия; отговорности; работна среща; обмен на информация с възложителя.  

Описани 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 възложената услуга. Координацията и 

взаимодействието с Възложителят ще се извършва от ръководителя на екипа и допълнително 

привлечения Експерт „Координация и съгласуване на инвестиционния процес”, който от своя 

страна ще води комуникацията с всички отговорни административни органи - РИОСВ 

Смолян, ВиК Смолян, ЕВН, АПИ и други. Участникът  е предложил комуникацията с 

Възложителя да се осъществява по няколко основни направления / форми на комуникация – 

представени във вид на схема/: Ежедневна устна комуникация с Възложителя; Провеждане на 

периодични срещи с цел информиране на планираните действия; Провеждане на срещи по 

повод представяне на резултати от изпълнени етапи; Официална писмена кореспонденция – 

представяне на документи за писмено съгласие от възложителя; Неофициална 

кореспонденция – постоянни разговори за изясняване на желанията и предпочитанията на 

възложите. 

Разпределението на дейностите между специалистите, отговорностите на всеки член 

на екипа и времето за изпълнението участникът е показал в линейния график. 

При преглед на предвижданията на участника комисията определя организацията за 

изпълнение на поръчката като подходяща и съответстваща на обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати.  

 Ценово предложение: 
Офертата на участника в частта на ценовото предложение е валидна и съобразена с 

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

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя 

финансов ресурс. 

Заключение на комисията: 
Офертата на участника следва да се допусне до преценка за наличие на необичайно 

благоприятна оферта. 
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2. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на разяснения 

за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

 

3. След като извърши разглеждане на офертите на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор (включително установяване на 

наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности 

или фактически грешки) и с предварително обявените условия преди да извърши оценка на 

допуснатите оферти и класиране комисията пристъпи към проверка относно наличието на 

необичайно благоприятни оферти, при което направи следните констатации: 

 

3.1. Налице е оферта на участник - „АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД, която 

съдържа предложение, свързано с цена („Ценово предложение“), което подлежи на оценяване и 

е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка („Ценово предложение“).  

 

3.2. Предложенията на никой от останалите участници - „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО 

ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД и „Би енд Джей Груп“ ЕООД, не са свързани с наличието на 

необичайно благоприятни оферти. 

 

Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия 

протокол мотиви комисията единодушно 
 

 

Р Е Ш И : 
 

 

I. Допуска следните участници до оценка съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите и класиране в производство по възлагане на обществена 

поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти 

с обява, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“: 

„ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД  

и  

„Би енд Джей Груп“ ЕООД. 
 

II. Да бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена за изпълнение на поръчката от следния участник в производство по 

възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – 

чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“: 

„АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД. 

 

Комисията възлага на председателя на комисията подготовката и изпращането на писмо до 

участника за изискване на подробна писмена обосновка по настоящата точка. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП срокът за представянето на 

обосновката по настоящата точка е 5 /пет/ календарни дни, считани от получаването на 

искане за това. 
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Трето заседание: 

  

 На 28.02.2018 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 Заповеди № № ОП-60/24.11.2017 г. и ОП-1/29.01.2018 г. на кмета на община 

Смолян назначената комисия се събра за провеждане на следващо заседание.  

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.192 и чл.195 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.72, ал.3 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане на обосновката на предложена цена 

за изпълнение, оценка и класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха 

направени следните констатации: 

 

1. След като беше установено, че офертата на участника „АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ 

ЕООД съдържа предложение, свързано с цена („Ценово предложение“), което подлежи на 

оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка („Ценово предложение“), с писмо с изх. № 

ДЛ000958 от 29.01.2018 г. от участника е изискано да представи в 5-дневен срок от 

уведомяването подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 34 000 лева (словом тридесет и четири хиляди) без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено на същия ден по електронен път на електронната поща на 

участника и чрез използване на пощенска услуга на адреса на участника. Получаването на 

уведомлението от страна на участника е удостоверено с отговор за получаване на искането на 

обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП, получен на електронната поща на община Смолян: 

obshtina_smolyan@abv.bg на дата: 01.02.2018г., час: 10:25ч.. Преди изтичане на срока в 

деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ001021_002 от 01.02.2018г. се установи, че е 

заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката.  

След подробен анализ на обосновката на „АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД по 

отношение на предложената цена за изпълнение на поръчката комисията прецени, че са налице 

основанията, закрепени в чл.72, ал.3, изр.3 от ЗОП, поради което обосновката следва да не бъде 

приета, а участникът следва да бъде предложен за отстраняване. 

Описание на основните предвиждания на участника в представената обосновка: 

В обосновката за предлагана цена участникът се позовава на икономическите особености 

на предоставените проектантски услуги, като предвижданията му са представени, както следва:  

На всеки от експертите участващи в изпълнението на поръчката ще бъде 

предоставена документацията заедно с техническото задание и е дадена възможност да 

определят хонорара за изработване на съответната им част. Запознати са с условието, че 

предложената от тях стойност трябва да включва всички разходи необходими за 

изработване на поръчката, както и всички непредвидени разходи. Запознати са и с 

методиката за оценяване на офертите. При внимателно разглеждане на представената 

документация по търга експертите са били категорични, че цените за проектантската 

услуга за съответната им част ще бъдат определени съгласно предложената „Методика за 

определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантските услуги от 

инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране” на КИИП.  

ЦЕНИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТИ: 

Всеки от експертите е определил хонорара за съответната част, като са предадени 

следните цени за съответните части: 

В ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ: 

От техническото задание е необходимо изработване на проект за водопровод с 

дължина 10,5км и на водоем с Обем 300 м3.  

mailto:obshtina_smolyan@abv.bg
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Съгласно „Методиката” за определяне на цените по част ВиК - Приложение №3 - 

Таблица 6 на стр.76 - При дължина до 20км - Цената за проектиране е 990лв/км. Обща цена за 

Водопровода е 10,5*990 = 10390 лв.  

Съгласно „Методиката” -стр.73 т.3.1. Таблица 2 за водоем с полезен обем 300 м3 - 

цената за проектиране е 3800лв. 

Съгласно „Методиката” -стр.8 и 9 т.5 и т.6 - Изготвяне на количествени и на 

стойностни сметки „Себестойността на може да бъде по малка от 4% от себестойността 

за съответната част” - Изготвяне на количествени сметки за водопровода 4% от 10395 = 

415лв.; Изготвяне на стойностни сметки за водопровода 4% от 10395 = 415лв. 

Общо за проектиране на част Водоснабдяване 10395 + 3800 + 415 + 415 = 15020лв.  

Забележка: За да няма повтаряне стойността за изработване на КС и КСС за водоема 

е включена към част Конструктивна. В КС и КСС-тата към част Конструктивна ще се 

включат и частите за тръбните разводки във водоема. 

В ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ: 

Участникът е определил цената съгласно „Методиката” - Приложение №4. 

Определянето на стойността се изчислява по формула включваща дължината в километри, 

минималната работна заплата за страната, степен на сложност на обекта и различни 

коефициенти. 

Определената стойност за изработване на проекта по част Геодезия - 6170лв.  

В цената са включени всички дейности при извършване на полските измервания и 

канцеларската работа, необходими за изработване на част Геодезия.  

В цената не са включени командировъчни разходи за полските измервания и парите за 

плащане на Фигуранта (другия) геодезист необходим за полските измервания. Стойността на 

тези разходи е дадена в „Разходи за командировки” 

В ЧАСТ ГЕОЛОГИЯ и ХИРДОЛОГИЯ: 

Участникът по част „Геология е определ цената за Част „Геология” съгласно 

„Методиката” - Приложение №6, стойност за изработване на проекта по част „Геология” – 

2000лв.  

В цената са включени всички дейности при извършване на геоложките проучвания и 

необходими дейности за изработване на проекта част Геология.  

В цената не са включени командировъчни разходи за геоложките проучвания и парите 

за плащане на двамата сондьори. На тези разходи е дадена  в „Разходи за командировки”. 

В ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА: 
В „Методиката” за определяне на цени по част Конструктивна не е намерен сходен 

начин за определяне на цена за „Водоем 300 м3”. Проектантът по част Конструктивна 

съобразява цената си с тази необходима за част Водоснабдяване-Водоем.  

За изработване на проекта по част Конструктивна инж. Гочев определи цена - 3800лв. 

В цената е включен и хонорара за техническия контрол по част Конструктивна. 

Съгласно „Методиката” -стр.8 и 9 т.5 и т.6 -Изготвяне на количествени и на 

стойностни сметки „Себестойността на може да бъде по малка от 4% от себестойността 

за съответната част” - Изготвяне на количествени сметки за част Конструктивна 4% от 

3800лв = 150лв.; Изготвяне на стойностни сметки за част Конструктивна 4% от 3800 = 

150лв.  

Общо за част Конструктивна 3800 + 150 + 150 = 4100лв 

В ЧАСТ ПЪТНА (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА): 

В Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантските услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране” на КИИП не е дадена формулировка за определяне на цена за проект за 

възстановяване на пътна настилка. По тази причина цената е на база на вложеното време за 

проектиране.  

Съгласно чл. 19 от „Методиката” - За експерт, технически контрольор и проектант с 

пълна проектантска правоспособност часовата ставка е 50лв/час.  
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За проектиране на част Пътна са заложени 5 дни по 8 работнн часа = 40часа * 50лв на 

час = 2000лв. Количествата и цените на СМР за възстановяване на пътна настилка ще се 

включат в КС и КСС на водопровода и затова за тях не е предвидена отделна стойност. 

ЧАСТ ВОБД: 

Съгласно „Методиката” стр.34 т7.1. подточка „а” за изработване на проект по част 

ВОБД са необходими 600лв. 

ЧАСТ ПБ: 
Обща цена за част 11Б /хонорара е определен от Проектанта за съответната част -

еднократен хонорар за изработване на проекта по частта, не зависи от вложеното време/ -

300лв. 

ЧАСТ ПБЗ: 

Обща цена за част ПБЗ /хонорара е определен от Проектанта за съответната част- 

еднократен хонорар за изработване на проекта по частта, не зависи от вложеното време / - 

300лв. 

ЧАСТ ПУСО: 

Обща цена за част ПУСО /хонорара е определен от Проектанта за съответната част- 

еднократен хонорар за изработване на проекта по частта, не зависи от вложеното време / - 

300лв. 

ЧАСТ ПСД: 

Са определени цените за изработване на ПСД. Съгласно „Методиката” - стр. 8 и 9 т. 

5 и т. 6 - Изготвяне на количествени и на стойностни сметки „Себестойността на може да 

бъде по малка от 4 % от себестойността за съответната част - КС и КСС ще се приложат 

към част Водоснабдяване на проекта и към част Конструктивна.  

В сметките към част Водоснабдяване ще са включени всички СМР по водопровода, 

както и количествата необходими за възстановяване на пътните настилки и стойности за 

дейности по временната организация на движението, а в КС и КСС към част конструктивна - 

всички СМР по изграждане на Водоем 300м3 заедно с количествата за тръбната разводка във 

Водоема. 

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИ: 

За „Изработване на инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната 

водоснабдителна мрежа на с.Гела, Община Смолян” - е необходимо някой от 

служители/експерти/проектанти/допълнителен персонал да бъдат командировани на място 

за извършване на определени дейности. 

При дейност „Събиране на изходни данни” е необходимо да се направи обхождане на 

терена от трима проектанти. Обхождането е един ден.  

Необходимите пари за командировката са: 

- Пътни — отиване и връщане общо около 500км. Използва се автомобил на 

фирмата с газова уредба. Необходими пари за гориво 50лв; 

- Дневни - трима човека по 10лв /съгласно чл.11, ал.2 от Наредба за 

командировките в страната/. Общо 30лв. 

При дейност „Геодезически измервания” Полска работа. Общо 4 дни - участват двама              

инженери.  

Необходимите пари за командировката са: 

- Пътни — отиване и връщане общо около 500км. Използва се автомобил на 

фирмата с газова уредба. Необходими пари за гориво 50лв; 

- Дневни - двама човека по 20лв /съгласно чл.11, ал.1 от Наредба за 

командировките в страната/. 2*4дни*20лв/ден =160лв; 

- Нощувка. Направено е проучване за цените на нощувките в района и е определена 

средна цена за нощувка от 20лв на човек - 3 нощувки*2човека*20лв =120лв. 

Освен това в геодезическите измервания ще участва допълнително геодезист, като 

фигурант на когото трябва да се плати надник за тези 4 дни. Плаща се часова ставка. 

Съгласно „Методиката” чл. 19 т.3 - технически сътрудник -25лв/час. - 4дни*8часа*25лв/час = 

800лв. 
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Общо за Геодезически измервания -Полска работа - 50 + 160 +120 + 800 = 1130лв. 

При дейност „Геоложки проучвания на терена“ участват общо трима за общо 3 дни. 

Необходимите пари за командировката са:  

 Пътни- отиване и връщане общо около 500км. Използва се автомобил на 

фирмата с газова уредба. Необходими пари за гориво 50лв; 

 Дневни - трима човека по 20лв /съгласно чл.11, ал.1 от Наредба за 

командировките в страната/ - 3*3дни*20лв/ден =180лв; 

 Нощувка. Направено е проучване за цените на нощувките в района и е определена 

средна цена за нощувка от 20лв на човек - 2нощувки*3човека*20лв =120лв 

Освен това в геоложките проучвания ще участват допълнително Ст.Иванов и М.Илиев, 

на които трябва да се плати надник за тези 3 дни. Плаща се часова ставка. Съгласно 

„Методиката” чл. 19 т.3 - технически сътрудник -25лв/час - 2човека*Здни*8часа*25лв/час = 

1200лв - за сондьорите. 

Общо за Геоложките проучвания - 50 + 180 +120 + 1200 = 1550лв. 

ОБЩО ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИ 80 + 1130 + 1550 = 2760лв 
Забележка: В ценообразуването по- горе не са включени пари за надници за инж. 

Тодоров и инж. Пейчев, тъй като стойността на извършеното от тях е включена в общите 

хонорари /определени от инж. Тодоров и инж.Пейчев/ за съответната им част. 

Разходи за плотиране, копиране и размножаване ОБЩО - 450лв  

ОБЩАТА ЦЕНА за ПРОЕКТИРАНЕ / на целия обект/: 

15020 + 6170 +2000 + 4100 + 2000 + 600 + 300 + 300 + 300 + 2760 + 450 = 34000лв 

 В обосновката за предлагана цена участникът се позовава на избраното техническо 

решение, като предвижданията му са представени, както следва:  

При изпълнението на поръчката ще се работи със специализиран софтуер - 

„HIDRA/CANALIS”, „TPLAN” „KROKI”, WORD, EXCEL. Инженер ВиК е преминала курс на 

обучение за работа с програма „HIDRA/CANALIS”. Това е специализирана програма за 

проектиране на ВиК обекти, която спестява много разходи за допълнителни специалисти по 

част ВиК /следователно и разходи за допълнителни хонорари. Проектант част Геодезия 

работи със специализиран софтуер - „TPLAN” „KROKI”. Максималното използване на 

специализиран софтуер, позволява едновременно извършване на няколко основни технологични 

потока чрез непрекъсната работа и равномерност при използването на работната ръка. С 

приложението на специализирани продукти /софтуер/ и оборудване ще се постигне 

максимално опростяване на етапите на проектиране, което води до съкращаване на цената 

за проектиране. 

В обосновката за предлагана цена участникът се позовава на изключително 

благоприятни условия, като предвижданията му са представени, както следва:  

Фирма „Атанаска Найденова” ЕООД разполага с разполага с офис оборудване и 

модерна офис техника: 

- стационарни компютърни конфигурации -4 бр. 

- преносими компютри – 3 бр. 

- лазерни принтери- за печат А4 формат - 2 бр. 

- мастилено струен принтер- за печат АЗ формат - 1 бр. 

- тотална станция - TOPCON- 1 бр. 

- GPS СНС TL500 

- Автомобили с висока проходимост - 2 броя. 

- Софтуер 

Всички привлечени експерти са оборудвани с мощни компютри със специализиран 

софтуер. Налична е съвременна компютърна мрежа/връзка/интернет между специалистите. 

Модерната офис техника, съвременното оборудване също са предпоставка за икономичност 

при образуване на цената за изработване на проектите. 

Мотиви: 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 

отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП. За да 
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бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, 

свързани с икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги, 

избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на услугите, оригиналност на предложеното от участника решение 

по отношение на услугите, спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността 

участникът да получи държавна помощ. В случая нормативно задължение на участника е да 

изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата 

обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени 

в обосновката, по никакъв начин не са относими към категорията факти, посочени в чл.72, ал.2 

от ЗОП. 

Обосновката на участника в голяма част е изградена върху наличието на обстоятелства, 

които са нормално присъщи и необходими за изпълнението на поръчката, като същите би 

следвало да са отчетени, предвидени и/или налични за всеки участник с оглед подготовката на 

офертата за участие в процедурата и осигуряване на качественото й изпълнение. Всеки 

изпълнител на подобен договор би следвало: да има на разположение офис, транспортни 

средства и офис оборудване; да разполага с техническия персонал, като е определил 

специалистите си в зависимост от професионалните им опит и компетентност и присъщи силни 

и слаби страни с оглед покриване на изискванията на възложителя и видовете дейности на 

поръчката, като да е предвидил заетост на всеки експерт за изпълнение на предвидените от него 

задачи според срока за изпълнение на поръчката и максималната възможна продължителност за 

приключване на проекта; да познава добре нормативната база в сферата на проектирането. 

Участникът в никаква конкретика не описва да притежава организация на работа, 

създаващи оптимизация на работата и дейностите на екипа и намаляване на разходите. Всеки от 

участниците в процедурата е проектантска фирма, която е изпълнявала множество услуги по 

осъществяване на инвестиционно проектиране. Участникът в представената обосновка по 

никакъв начин не е описал в конкретика предвижданията си за организация за изпълнение на 

поръчката, като не е видно да предвижда използването на иновативен, изключителен, 

технически и формиран в резултат на описания опит подход за изпълнението. Участникът не е 

демонстрирал преимущества на предвижданията си за изпълнението на поръчката, което да 

докаже твърдението му за постигната оптимизация на процесите и дейностите и намаляване на 

разходите. Следователно доколкото изтъкнатите обстоятелства са общи и относими към всички 

други участници, направеното позоваването само по себе си не следва да дава преимущество на 

участника или да е основание за приемане на обосновката му. 

Участникът излага предвижданията си за определяне на ценообразуващите елементи при 

формиране на ценовото му предложение, като представя рекапитулация на разходите си, 

включваща: разходи за проектиране по отделните проектни части, разходи за командировъчни, 

разходи за плотиране, копиране и размножаване. За да направи разчета си на разходите за 

проектиране по отделните проектни части участникът основно се е позовал на спазването на 

Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 

услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, издадена 

от председателя на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /обн., ДВ, бр. 17 

от 19.02.2008 г./, като е посочил стойности за проектирането на отделните проектни части, като 

за някои от тях са направени съответни препратки към методиката. Следва да се отбележи 

обстоятелството, че методиката определя минимални цени на проектантските услуги, като 

предвижда санкции за лица, които предоставят такива услуги при договорено възнаграждение, 

което е по-ниско от себестойността на извършената проектантска услуга, съответстваща по 

качество на нормативните изисквания и на добрата проектантска практика, с изключение на 

проекти за молитвени домове и за лица в неравностойно положение. Спазването от участника 

на методиката по никакъв начин само по себе си не доказва обективност при формиране на 

необичайно благоприятна цена и не посочва обективни обстоятелства, свързани с което и да е 

от обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, а единствено представлява посочване на суми, които 

са декларативни и приети от самия участник, без да са еднозначно доказани. Съгласно 

разпоредбата на чл.5 от посочената методика себестойността на проектантската услуга се 
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състои от: разходи за управление на проектантския процес и разходи за труд, включващи 

възнаграждения и задължителни осигурителни вноски за персонала, пряко ангажиран с 

проектирането, за обслужващ и административен персонал; разходи за обзавеждане, 

съоръжаване, материали и консумативи; разходи за комуникации (телефон, факс, достъп до 

интернет и др.); разходи за поддръжка на офис (наем, електрическа енергия, отопление, вода и 

др.); разходи за амортизация на техника, софтуер и сгради; разходи за застраховки; разходи за 

транспорт и механизация; разходи за командировки; разходи за обучение за поддържане и 

повишаване на професионалната квалификация на персонала. В настоящия случай участникът 

не само, че свежда разходите за проектантската услуга само до разходи за труд на проектантите 

по отделните части, разходи за материали и консумативи, разходи за транспорт и механизация, 

разходи за командировки, но той по никакъв начин не показва въз основа на какви конкретни 

предвиждания освен спазване на действащата нормативна уредба е определил стойността на 

разходите, които съставляват проектантската услуга, обект на настоящата обществена поръчка. 

Посоченият разчет не може да се приеме за обективен, тъй като по никакъв начин не е видно 

как са формирани посочените стойности. Нещо повече, направеният от участника разчет не е 

съобразен с предвижданията на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за 

предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в 

инвестиционното проектиране. Ценообразуването му по част „Водоснабдяване“ е извършено 

при единична цена за проектиране в размер на 990 лв/км, докато разпоредбите на Таблица № 6 

към Приложение № 3. Себестойност на проектантски услуги по част „Хидротехническа, 

хидромелиоративна, водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“, определят 

следните минимални единични цени: 

Водно количество, л/сек 
Дължина в километри 

до 5 до 20 до 50 до 100 

До 20 1980 1490 965 605 

50 2760 1955 1230 745 

100 4525 3150 1750 1170 

250 5940 4345 2670 1980 

500 7650 5710 4160 2945 

1000 9785 6995 4610 3450 

2000 11750 8675 5760 4190 

3000 14160 10080 7110 4730 

5000 16800 12250 8590 5670 

6000 17220 12910 9180 6320 

7000 17820 13430 9670 6700 

8000 18480 13900 10050 7060 

10000 19680 14770 10690 7690 

Следователно минималните единични цени за проектиране на идентични с поръчката 

строителни обекти започва от 1 490 лв./км. Освен това при определяне на цените си участникът 

не е съобразил специфичните особености на конкретния обект. 

Така представена, информацията в подадената обосновка не отговаря на критериите, на 

които следва да отговори подробната писмена обосновка, разписани в разпоредбата на чл.72, 

ал.2 от ЗОП. За да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи 

обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на производствения процес, 

на предоставяните услуги или на строителния метод, избраните технически решения или 

наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите 

или за изпълнение на строителството, оригиналност на предложеното от участника решение по 

отношение на услугите или за изпълнение на строителството, спазването на задълженията по 

чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи държавна помощ. В случая нормативно 

задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат 

подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е 

изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката по никакъв начин не са относими 

към някоя от категорията факти, посочени в посочената разпоредба. Предложението на 

участника: не съдържа в себе си елемент на уникалност и творчески подход, които да не са 

предлагани досега от други участници в поръчки с подобен предмет; не е свързано с техническо 
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решение, което да съдържа в себе си новост или обективни и конкретни данни защо или с какво 

именно създадената организация на работа представлява спрямо този участник по-специално 

техническо решение, позволяващо му постигането на ниска цена; не съдържа наведени 

обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при 

изпълнението на обществената поръчка, които да бъдат основание за приемане на обосновката, 

защото липсват конкретни данни и обосновани и доказани финансови разчети, които да 

покажат и докажат по безспорен начин как е достигнато до оферираната по-ниска цена и 

елементите на ценообразуване; не претендира за наличие на държавна помощ. Най-общо 

предвижданията на участника не са доказани и/или не показват каква е връзката им с начина на 

формиране на предложената цена.  

Комисията счита, че не е налице необходимост от участника да бъде изискана 

уточняваща информация. 

Комисията счита, че не е налице необходимост от други органи да бъде изисквана 

информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни 

споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и 

документите, представени или посочени в обосновката на участника. 

Въз основа на изложеното комисията единодушно и без особено мнение на някой от 

членовете си счита, че участникът не доказва реалността и обективността на направеното 

ценово предложение, тъй като представените доказателства и данни не са достатъчни, за да 

обосноват предложената цена за изпълнение на поръчката и да удостоверят наличието на което 

и да било обстоятелство по чл.72, ал.2 от ЗОП. 

 Посочените обстоятелства обосновават извод, че обосновката на участника 

„АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД за предложената цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 34 000 лева (словом тридесет и четири хиляди лева) без ДДС не следва да бъде 

приета. 

 
2. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на 

участниците „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД и „Би енд Джей Груп“ 

ЕООД съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите и класиране.  

 

2.1. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 
Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП. 

 

1. Оценка на офертите 

  

 Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без 

да я променя. 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на 

определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 

 

2. Комплексната оценка на офертите 

 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата 

по следните два показателя: 

- Показател „Организация на персонала” (КП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 70 % (0,70). 

- Показател „Предложена цена” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в 

комплексната оценка – 30 % (0,30). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  
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КО = 0,7 х КП  + 0,3 х ЦП 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

КП е оценката по показателя „Организация на персонала” на участника.   

0,7 е относителната тежест на показателя КП в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Предложена цена” на участника.   

0,3 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая.  

Съгласно чл.58, ал.1 от ППЗОП комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.  

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по качествения показател/качествените показатели, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-

горе ред. 

 

3. Определяне на оценките по всеки показател 

 

Показател „Организация на персонала” (КП) 

Показателят „Организация на персонала” (КП) представлява оценка на разпределението на 

ресурсите и организацията на екипа в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в 

Техническото задание за постигане на заложените цели и очакваните резултати.  

Оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределение на 

ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните 

проектанти и експерти съгласно планираните  дейности и начина на координация с Възложителя; 

мерките за осигуряване на качеството. 

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на 

поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените 

цели и резултати.  

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се 

организира работата на проектантския екип, как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, 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 възложената услуга.  

Участникът следва да представи описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката и разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа. 

План-графикът трябва да представя сроковете за действие. Разпределението по дни в рамките на 

цялостното изпълнение на услугата ще бъде предмет на уточнение с участника, избран за Изпълнител, 

на етапа след сключване на договора. 

Показателят „Организация на персонала” (КП) се формира по следния начин:  

  

Качествен показател „Организация на персонала“ 

Максимален 

брой точки – 

100 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

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 възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график 

за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

 

40 

точки 
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Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга; 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, при условие че са налични 2 /две/ от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен проектант и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

 

60 

точки 

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга; 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, при условие че са налични 3 /три/ от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен проектант и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

 

80 

точки 
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Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга; 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, при условие че са налични следните 4 /четири/ обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен проектант и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че 

тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

 

100 

точки 

 

Ценови показател „Ценово предложение” (ЦП) 

Ценови показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена 

на участника и се формира по следната формула : 

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 

където: 

ЦПмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Цучастник – предложена цена от оценявания участник. 

 

2.2. Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите 

Организация на персонала (КП) /тежест в комплексната оценка 70 %/ и Предложена цена 

(ЦП) /тежест в комплексната оценка 30 %/ и както и така извършеното крайно оценяване, 

са закрепени таблично, както следва: 

 

Оценяван участник:  „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО 

ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД 

 

Оценка по показател: 

Организация на персонала  

(КП) 

 

80 точки 

Мотиви:  

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя и ги надгражда в 3 /три/ направления, а именно: 

 Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, като съображенията за това са следните:  

В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 

поръчката, съдържаща последователно, подробно и всеобхватно описание на процеса на 
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изпълнение съобразно документацията за обществената поръчка и действащата нормативна 

уредба. В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него 

срок. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата 

цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 

изпълнение на проекта. Офертата на участника съдържа предложенията му за организиране 

на работата на проектантския екип, разпределяне на отговорностите и дейностите между 

тях, както и взаимовръзката им. Участникът е идентифицирал следните етапни-цели : 1) 

проучвателни, към тях спадат операции, при които е специфично, че те се изпълняват, за да 

бъдат обезпечени информационно проектните дейности. 2) проектни и 3) съгласувателни. 

Предвижданите дейности за изпълнение са разпределени от участника на етапи, както 

следва:  Етап: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОЛЕВИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ: - 

Част „Инженерна геология и хидрогеология“ - подробен Инженерно - геоложки доклад и 

Хидро - геоложки доклад; - Изготвяне на геодезическо заснемане; - Инженерно проучване на 

Водоснабдителната система. Етап: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ: - Част 

Водоснабдяване – технологична, включително подетапи по изпълнението, включващи: 

Определяне трасетата за ново строителство и реконструкция на улични водопроводни 

клонове на база: Кадастрален и регулационен план, оглед на място, проучване на 

съществуващата мрежа и теренни замервания; Определяне на оразмерителни водни 

количества от проведените: измервателна кампания на външното водоснабдяване, анкетни 

листи, данни за подадени и инкасирани водни количества от "ВиК". Утвърждаване на 

оразмерителните водни количества от Възложителя и "ВиК" ЕООД Смолян; Хидравлично 

оразмеряване - направа на хидравличен модел и оразмеряване на клонове в съответствие с 

нормативната уредба и утвърдените оразмерителни параметри. Изготвяне на проектно 

решение за зониране на мрежата, така че проектът да изпълнява изискванията на 

Възложителя, "ВиК", Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи и Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Изготвяне 

на графична част: ситуационни планове и надлъжни профили с нанесени съоръженията в 

мрежата; Изготвяне на графична част детайли: пожарни хидранти, спирателни кранове, 

шахти изпускател, шахти въздушник; укрепване на ел.кабели, телефонни кабели; 

хоризонтални чупки (опорни блокове); преминаване по мост на река; сградно водопроводно 

отклонение и водомерна шахта; всяка шахта регулатор на налягане; преминаваме под водно 

тяло или други; други специфични детайли при необходимост; Изготвяне на графична част: 

монтажни планове на мрежата и всички шахти (ШСК, шахта изпускател, шахта въздушник, 

шахта регулатор на налягане и др); Съставяне на подробни КС по проектната част; 

Изготвяне на текстова част: Обяснителна записка, дефиниция и обосновка на приетите зони 

с техните проектни параметри, пояснение относно проектното решение, оформяне на 

хидравлични таблици с оразмерителни водни количества и проектни напори; - Част Водоем - 

технологична и СОЗ; - Част Конструкции на водопроводни мрежи и напорен резервоар; - 

Част Пътна; - Част ВОБД, включително подетапи по изпълнението, включващи: Проучване 

на съществуващото положение, предварително обсъждане и съгласуване; Проектно решение 

за вътрешните улици при реконструкцията на водопроводните мрежи; - Част 

Електроснабдяване и автоматизация; - Част Геодезия, трасировъчен план и ПУП-ПП; - Част 

Подробни КС; - Част Сметна документация; - Част ПБ; - Част ПБЗ; - Част ПУСО.  

По идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на организация на работата 

на проектантския екип и разпределение на отговорностите и дейностите между тях. 

Описани са последователността и взаимообвързаността на дейностите и задачите, както и 

разпределение на отговорностите на Експертите, като по-конкретно участникът в рамките 

на всеки етап е направил описание на дейностите по изпълнението, които дейности са 



                                       

81 

декомпозирани на задачи по изпълнението в тяхната последователност, представени са 

взаимовръзките между дейностите и обусловеността им, периодите на изпълнение, 

ангажираните ресурси – трудови и технически, отговорните експерти, начини на съгласуване. 

Участникът е представил структурата на проектантския екип, включващ Ръководител на 

екипа, Главен/водещ проектант по водоснабдяване, трима проектанти по част 

водоснабдяване, двама специалисти с инженерно образование Геодезия (като единият ще бъде 

правоспособен проектант) и двама техници/работници за спомагателна дейност, инженер 

геолог и двама сондьори и специализирана мобилна сондажна апаратура или земекопна 

техника, инженер-конструктор, специалист ПБЗ, двама инженер-технолози за подробни КСС, 

специалист по пътна част, експерт по проектна част План за управление на строителните 

отпадъци. По отделните професионални направления участникът е описал задачите и 

отговорностите на екипите. Описани 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 възложената услуга. 

Участникът е предвидил и комуникация с Възложителя, под следните форми: срещи с 

възложителя - встъпителна среща, провеждане на регулярни срещи, провеждане на 

извънредни срещи, предоставяне на достъп за обмен на информация и координация на 

проектантския процес, представяне на проектите - презентация през аудитория. В рамките 

на мерките по управление на качеството, участникът се ангажира в осигуряване на 

адекватно взаимодействие с всички други заинтересовани страни и лица, освен Възложителя, 

които ще бъдат засегнати при осъществяване на предмета на проекта, в т.ч. „ВиК“ ЕООД 

Смолян, автобусния превозвач „Рожен Експрес“ АД, представители на основния поминък в 

селото - туризма (почивни бази / хотели / организатори на ежегодното гайдарско 

надсвирване) и кметство с. Широка Лъка, на което е възложено административното 

обслужване на населението в с. Гела, както и потребители на инфраструктурата- 

населението на с. Гела. Участникът се задължава да съдейства на Възложителя при 

организирането на обществени обсъждания и експертни съвети. Разпределението на 

дейностите между специалистите, отговорностите на всеки член на екипа и времето за 

изпълнението участникът е показал и в линейния график. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че предложената от участника организация на 

персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, 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 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение 

на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

 Предложената от участника организация на персонала надгражда минималните 

изисквания на Възложителя в 3 /три/ направления, като съображенията за това са 

следните: 

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й проектанти, като съображенията за това са следните: По 

идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на организация на работата 

на проектантския екип и разпределение на отговорностите и дейностите между тях. 

Описани са последователността и взаимообвързаността на дейностите и задачите, както и 

разпределение на отговорностите на Експертите, като по-конкретно участникът в рамките 

на всеки етап е направил описание на дейностите по изпълнението, които дейности са 

декомпозирани на задачи по изпълнението в тяхната последователност, представени са 

взаимовръзките между дейностите и обусловеността им, периодите на изпълнение, 

ангажираните ресурси – трудови и технически, отговорните експерти, начини на съгласуване. 
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Така например за изпълнението на дейност: Проектна част Водоснабдяване – технологична, 

участникът е предвидил следните задачи в тяхната последователност: Задача 1: Определяне 

трасетата за ново строителство и реконструкция на улични водопроводни клонове на база: 

Кадастрален и регулационен план, оглед на място, проучване на съществуващата мрежа и 

теренни замервания; Задача 2: Определяне на оразмерителни водни количества от 

проведените:измервателна кампания на външното водоснабдяване, анкетни листи, данни за 

подадени и инкасирани водни количества от "ВиК". Утвърждаване на оразмерителните водни 

количества от Възложителя и "ВиК" ЕООД Смолян. Изготвяне на проектно решение. 

Оразмеряване на всички клонове; Задача 3: Хидравлично оразмеряване - направа на хидравличен 

модел и оразмеряване на клонове в съответствие с нормативната уредба и утвърдените 

оразмерителни параметри; Задача 4: Изготвяне на графична част: ситуационни планове и 

надлъжни профили с нанесени съоръженията в мрежата; Задача 5: Изготвяне на графична 

част детайли: пожарни хидранти, спирателни кранове, шахти изпускател, шахти въздушник; 

укрепване на ел.кабели, телефонни кабели; хоризонтални чупки (опорни блокове); преминаване 

по мост на река; сградно водопроводно отклонение и водомерна шахта; всяка шахта 

регулатор на налягане; преминаваме под водно тяло или други; други специфични детайли при 

необходимост; Задача 6: Изготвяне на графична част: монтажни планове на мрежата и 

всички шахти (ШСК, шахта изпускател, шахта въздушник, шахта регулатор на налягане и 

др); Задача 7: Съставяне на подробни КС по проектната част; Задача 8: Изготвяне на 

текстова част: Обяснителна записка, дефиниция и обосновка на приетите зони с техните 

проектни параметри, пояснение относно проектното решение, оформяне на хидравлични 

таблици с оразмерителни водни количества и проектни напори. Изготвяне на спесификация на 

материалите. В рамките на изпълнението на дейността са показани: взаимовръзкат й с 

останалите дейности - Работите по дейността започват след завършване на 

подготвителните дейности, полевите проучвания и измервания; периодът на изпълнение - 

дейността започва на 6-ти кал. ден и завършва на 21-ви кал.ден, и е с обща продължителност 

16 календарни дни, включително съпътстващите операции; ресурсите (трудови и технически) 

по изпълнение - дейността ще се изпълнява от експерти проектанти по част 

„Водоснабдяване“ и Главния проектант; дейността ще се изпълнява с технически - 

инструменти и механизация - изчислителни центрове, оборудвани със собствена печатна база 

и специализиран софтуер за проектиране и моделиране на ВиК мрежи; отговорният есперт - 

Главен проектант „Водоснабдяване“, проектанти „Водоснабдяване“; начина на съгласуване - 

действията ще се съгласуват с Ръководителя на проектансткия екип. По аналогичен начин е 

представено описанието и на останалите дейности.  

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, като 

съображенията за това са следните: За по-ефективното управление на дейностите и 

ресурсите, необходими за постигане на даден резултат, изпълнителя е възприел при 

проектните и съгласувателни дейности да се прилагат следните подходи: системен подход, 

подход, целящ максимално унифициране на техническите решение и нормативен подход, в 

рамките на който са описани предвижданията за осигуряване на качеството, включващи 

следните мерки: - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на 

качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка- 

ръководителят на екипа определя и използва основните процедури, инструменти, системи и 

методически указания за ефективно управление на качеството: контрол на документа; 

контрол на записа; комуникация; контрол на качеството на продуктите; мониторинг, 

докладване и преглед на напредъка. - Действия по прилагане на действащото законодателство 

и нормативните изисквания, относими към осъществяването на дейностите в рамките на 

проекта.  Участникът е предвидил всички експерти, ангажирани в проекта, да са напълно 

запознати с приложимата законова и нормативна уредба, както е изброена от Възложителя. 

- Осигуряване на адекватно взаимодействие с други заинтересовани страни и лица, освен 

Възложителя, които ще бъдат засегнати при осъществяване на предмета на проекта, в т.ч. 

„ВиК“ ЕООД Смолян, автобусния превозвач „Рожен Експрес“ АД, представители на основния 
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поминък в селото - туризма (почивни бази / хотели / организатори на ежегодното гайдарско 

надсвирване) и кметство с. Широка Лъка, на което е възложено административното 

обслужване на населението в с. Гела, както и потребители на инфраструктурата- 

населението на с. Гела. Участникът се ангажира да съдейства на Възложителя при 

организирането на обществени обсъждания и експертни съвети по преценка на Възложителя. 

– Използване на натрупания опит в проектирането и авторския надзор на сходни и вече 

осъществени инвестиционни намерения от страна на участника. При анализ комисията 

квалифицира предложените мерки като ефективни и ефикасни, като прилагането им в 

тяхната съвкуност създава предпоставки за постигане на качество на изпълнението съгласно 

изискванията на възложителя. 

Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са 

детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката, като съображенията за това са 

следните: В допълнение на изискванията на възложителя участникът е предложил е да 

направи проучване на съществуващите водоизточници, измервания, запис на данни за налягане 

и дебит, изготвяне на структура на водните загуби като част от водния баланс; изготвяне на 

анкетни листи и анкетирани на концентрирани консуматори; анализ на достатъчността на 

регулиращите обеми в съществуващия напорен резервоар; оценка на конструктивното и 

технологично експлоатационно състояние на съществуващ НР (напорен резервоар); 

конструктивно обследване и становище за захващане на проектен водопровод към 

съществуващи мостове над водни тела. Всички допълнителни дейности са описани и в 

линейния график, като за всяка от тях са показани продължителността им, заетостта на 

съответните експерти и ресурсите необходими за изпълнението им. На стр. 37 от 

Предложението за изпълнение на поръчката участникът предлага да изготви допълнителна 

проектна част „Електроснабдяване и автоматизация“. Новата проектна част засяга 

проектиране и изготвяне на схеми за автоматизация и диспечеризация на водопроводната 

мрежа в с.Гела, чрез които да се контролира водопроводната система на селото. 

Съдържанието на проектната част е обосновано, приложимо и води до повишаване на 

качеството на изпълнението на поръчката. Освен това, по време на експлоатация ще повиши 

качеството на услугата, свързана с водоснабдяване на селото. Техническото предложение на 

участника е обосновано, обяснена е  приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

Техническото предложение на участника обаче не надгражда минималните изисквания на 

Възложителя в едно от направленията, а именно за него не е налице следното обстоятелство: 

За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира 

обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати), като съображенията за това са следните: Въпреки че 

за всяка дейност участникът е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти, включително е предложил 

организация на работата на проектантския екип и е посочил как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, не за всяка от дейностите участникът е показал 

разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. Така 

например за изпълнение на поръчката участникът предвижда екип от проектанти, който 

включва трима проектанти по част Водоснабдяване и геодезически екипи от двама 

специалисти с инженерно образование по специалност геодезия и двама техници/работници за 

спомагателни дейности, без обаче да разграничи индивидуално задълженията на всеки 

проектант. Задълженията на предвидените за изпълнението на поръчката трима 

проектанти по част Водоснабдяване са описани общо, а именно: проектантите по част 

Водоснабдяване разработват предмета на задачата въз основа на подадените от главния 

проектант основни идеи, напътствия и препоръки за оформянето на проектните решения, 

като те извършват необходимите хидравлични и др. специализирани изчисления, изпълняват 
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графичните и текстови части на проекта, без обаче никъде да е направено разграничение 

между задачите на отделните проектанти по част Водоснабдяване на ниво отделна задача 

(кой какво ще изпълнява). Общо са описани и задълженията на екипите по част Геодезия, 

които се състоят от двама специалисти с инженерно образование по специалност геодезия и 

двама техници/работници за спомагателни дейности, чиито задължения са свързани със 

заснемане и обработване на необходимата информация, изготвяне на проекта в отделни 

части и стабилизиране на опорен полигон. Отделно от изложеното участникът в 

предложението си за изпълнение на поръчката не е засегнал по никакъв начин изпълнението на 

дейностите по осигуряване на етапност на строителството с изготвения инвестиционен 

проект. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в заданието за проектиране, при 

изготвяне на проектните дейности проектантът трябва да представи етапи на изпълнение 

на строителните работи, като етапите се предвиждат да са 3 на брой (Етап – I, Етап – II и 

Етап – III), формирани спрямо утвърдени бюджети, които ще се изяснят в хода на изпълнение 

на проектните дейностите. Посочената етапност на строителството е предвидена от 

възложителя с цел осигуряване на по-добри възможности за осигуряване на финансиране на 

строителството от различни източници. В настоящия случай не е видно по никакъв начин на 

ниво отделна задача как ще се изпълни посоченото изискване на възложителя. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че предложената от участника организация на 

персонала надгражда минималните изисквания на Възложителя, като са налице следните 3 

/три/ обстоятелства: 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са 

детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Ето защо, участникът получава 80 точки по настоящия показател. 
 

Оценка по показател: 

Предложена цена  

(ЦП) 

 

100  точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения 

показател и предложения на допуснатите участници, описани в настоящия протокол. 
 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

КО = 0,7 х КП  + 0,3 х ЦП  

 

 

 

86 точки 

Мотиви: 

Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за 

определянето й и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия протокол. 

 

Оценяван участник:  „Би енд Джей Груп“ ЕООД 

 

Оценка по показател: 

Организация на персонала  

(КП) 

 

100 точки 

Мотиви:  

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя и ги надгражда в 4 /четири/ направления, а именно: 
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 Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, като съображенията за това са следните:  

В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 

поръчката, съдържаща последователно, подробно и всеобхватно описание на процеса на 

изпълнение съобразно документацията за обществената поръчка и действащата нормативна 

уредба. В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него 

срок. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата 

цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 

изпълнение на проекта. Офертата на участника съдържа предложенията му за организиране 

на работата на проектантския екип, разпределяне на отговорностите и дейностите между 

тях, както и взаимовръзката им. Изпълнението на инвестиционния проект, както и неговото 

управление и прилагане, участникът предвижда да изпълни на база на реализиране на следните 

стъпки: 1) Структуриране на информацията; включва дейности по проучване и оценка, както 

и идентифициране на информационните дефицити и недостатъци в качеството на данните. 

2) Анализ на информацията. 3) Проучване, избор и проверка на конкретни технически решения. 

4) Изработване работен инвестиционен проект - технически процес на допълването, 

конкретизиране, синтезиране на информацията и нейното трансформиране във вид и 

съдържание, определени с нормативната уредба и условията на обществената поръчка, като 

включва: изработване на графични материали по всички части, в т.ч. чертежи, спецификации, 

пълни и структурни инженерни изчисления, обяснителни записки с техническа и нормативна 

обосновка, подробни количествено-стойностни сметки и от друга страна съгласуване и 

заверка на изработения инвестиционен проект. 5) Съгласуване и одобряване на техническия 

инвестиционен проект - пакет от дейности:  предоставяне на  изработения работен 

инвестиционен проект на възложителя, експлоатационните дружества, заинтересуваните 

централни или териториални администрации и контролни органи в най-кратки срокове и в 

необходимия обхват и съдържание; оказване на  съдействие на възложителя, 

експлоатационните дружества, централните и териториални администрации и контролни 

органи, предоставяне на  допълнителна информация, в предписания обхват, съдържание и 

форма;оказване на  съдействие при съгласуване на проекта по реда на чл.142, ал.6 ЗУТ - на 

избрания от възложителя консултант или на ОЕСУТ. 6) Прилагане на инвестиционния 

проект. Предвижданите дейности за изпълнение са разпределени от участника на следните 

етапи: Етап I: Подготовка на проучвателни дейности, включва: Сключване на договор, 

предмет на обществената поръчка и предаване на необходимите изходни данни с двустранен 

протокол, съставен и подписан от представители на двете страни по договора; Верификация 

на изходните данни; Извършване на предварителни инвестиционни проучвания; и завършване 

на подробно геодезическо заснемане на трасетата на вътрешната разпределителна 

водопроводна мрежа, довеждащите водопроводи и определеното местоположение на 

предвиденият напорен резервоар, като се изготвят замервания на точки през 20 м. и на 

характерни чупки по трасето; Изготвяне на геоложки доклад/изследване като се включва и 

теренно геоложко изследване; Извършване на оглед и замервания на съществуващата 

водоснабдителна мрежа; Извършване на детайлно проучване на съществуващи паралелни 

мрежи на техническата инфраструктура; Изготвяне на подробен трасировъчен чертеж, 

координатен регистър и подложка за проектиране. Етап II: Същинско проектиране: 

Изготвяне на инвестицонен работен проект по всички части - графични и текстови части във 

фаза работен проект: Подетап 1: Технологична - Довеждащи водопроводи, включва: - Част 

"Геодезия": Задача 1. Извършване на подробно геодезическо заснемане на трасетата на 

довеждащите водопроводи на характерни точки по чупки и на прави участъци през 20м. 

Задача 2. Обработка чрез специализиран софтуер на измерените геодезически показатели 

(точки). Задача 3. Оформяне на графична част (чертежи) за фаза РП. Задача 4. Съставяне на 

обяснителната записка. Задача 5. Изготвяне на парцеларен план. - Част: „Водоснабдяване - 
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технологична довеждащи“: Задача 1. Изработка на графична част /ситуации, надлъжни 

профили, монтажни планове и детайли/. Задача 2. Обяснителна записка е обосновка на 

проектното решение, спецификация на основните материали и съоръжения. Задача 3: 

Хидравлично оразмеряване. Задача 4: Количествена сметка. - Част „Конструктивна“: Задача 

1. Обяснителна записка със съответните статистически изчисления. Задача 2. Графическа 

част-кофажни и армировъчни планове. Задача 3. Количествена сметка. - Част „Геология“: 

Задача 1. Извършване на полеви действия /направа на шурфове/. Задача 2. Обработка на 

резултати и обяснителна записка. Задача 3. Изготвяне на чертежи. - Част: “ПБЗ“: Задача 1. 

Обяснителна записка; Задача 2. Изготвяне на чертежи-ситуаиионни планове и организация. - 

Част: „ПБ“: Задача 1. Изработка на графична част  /местоположение ПХ/, Задача 2. 

Съставяне на обяснителна записка. - Част: „ПУСО“: Задача 1. Изработка на графична част / 

местоположение ПХ /, Задача 2. Съставяне на обяснителна записка. Подетап II: Вътрешно-

разпределителна водоснабдителна мрежа – технологична: - Част: „Геодезия“:  Задача 1. 

Извършване на подробно геодезическо заснемане на трасетата на довеждащите водопроводи 

на характерни точки по чупки и на прави участъци през 20м. Задача 2. Обработка чрез 

специализиран софтуер на измерените точки. Задача 3. Оформяне на графична част за фаза 

РП. Задача 4. Съставяне на обяснителната записка и изготвяне ситуация, включваща 

трасировъчен план; Задача 5. Изгoтвяне на ПУП – парцеларен план и/или план-схеми. - Част: 

„Водоснабдяване“- технологична на вътрешна мрежа: Задача 1. Изработка на графична 

част /ситуации, надлъжни профили, монтажни. Задача 2. Обяснителна записка. Задача 3. 

Хидравлично оразмеряване. Задача 4. Количествена сметка. - Част „Конструктивна“: Задача 

1. Обяснителна записка със съответните статически изчисления. Задача 2. Графическа част 

кофражни и армировъчни планове. Задача 3. Количествена сметка. - Част „Геология“: Задача 

1. Извършване на полеви действия /шурфове/. Задача 2. Обработка на резултати и 

обяснителна записка. Задача 3. Изготвяне на чертежи. - Част: „Пътна” - възстановяване на 

пътната настилка: Задача 1. Графична част-ситуации и профили.Задача 2. Обяснителна 

записка. Задача 3: КС. - Част: "Временна организация на движението" (ВОБД): Задача 1. 

Графична част. Задача 2. Обяснителна записка. - Част: „ПБЗ“: Задача 1. Обяснителна 

записка. Задача 2. Изготвяне на чертежи-ситуационни планове и организация. - Част: „ПБ“: 

Задача 1. Изработка на графична част / местоположение ПХ /. Задача 2. Съставяне на 

обяснителна записка. - Част: „ПУСО“: Задача 1. Изработка на графична част / 

местоположение ПХ /. Задача 2. Съставяне на обяснителна записка. Подетап III: „Водоем - 

технологична и СОЗ”: - Част: „Геодезия“: Задача 1. Извършване на подробно геодезическо 

заснемане на трасетата на довеждащите водопроводи на характерни точки по чупки и на 

прави участъци през 20м. Задача 2. Обработка чрез специализиран софтуер на   измерените 

точки.Задача 3. Оформяне на графична част за фаза РП. Задача 4. Съставяне на 

обяснителната записка и изготвяне ситуация, включваща трасировъчен план. 5. Изгтовяне на 

ПУП – парцеларен план и/или план-схеми. - Част: „Водоснабдяване“ - водоем - технологична и 

СОЗ: Задача 1. Изработка на графична част /ситуации, надлъжни профили, монтажни 

планове и детайли/. Задача 2. Обяснителна записка. Задача 3. Санитарно Охранителна Зона 

/СОЗ). Задача 4. Количествена сметка. - Част „Конструктивна“: Задача 1. Обяснителна 

записка със съответните статистически изчисления. Задача 2. Графическа част-кофражни и 

армировъчни планове. Задача 3. Количествена сметка. - Част „Геология“: Задача 1. 

Извършване на полеви действия /шурфове/. Задача 2. Обработка на резултати и обяснителна 

записка. Задача 3. Изготвяне на чертежи. - Част: „ПБЗ“: Задача 1. Обяснителна записка. 

Задача 2. Изготвяне на чертежи-ситуационни планове и организация. - Част: „ПБ“: Задача 1. 

Изработка на графична част /местоположение ПХ/. Задача 2. Съставяне на обяснителна 

записка. - Част: „ПУСО“: Задача 1. Съставяне на обяснителна записка. Задача 2. Съставяне 

на приложения. - Част: „Електро и КИПиА“: Задача 1. Изработка на графична част. Задача 

2. Изработка на електросхеми. Задача 3. Съставяне на обяснителна записка. Задача 4. 

Съставяне на подробна количествена сметка. Подетап IV: Изготвяне на обща обяснителна 

записка. Подетап V: Изготвяне на проектна част "Сметна документация" (Обобщени 

Количествени и Количествено - стойностни сметки). Подетап VI: Контрол по качеството и 
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съгласуваността на проекта. Подетап VII: Печат и окомплектоване на изготвените проекти 

по всички части съгласно техническата спецификация. Етап III: Съгласуване на изготвения 

работен проект и издаване на разрешение за строеж: Отстраняване на забележки от 

страната на органите, съгласуващи проекта и одобряващата инстанция. Съгласуване на 

инвестиционните проекти до издаване на разрешение за строеж. По идентифицираните 

видове дейности в рамките на отделните етапи от изпълнението на поръчката учасникът е 

представил предвижданията си за начин на организация на работата на проектантския екип 

и разпределение на отговорностите и дейностите между тях. Разпределението на всяка от 

конкретните проектантски задачи е детайлно описано в приложения график за изпълнение на 

поръчката: за какво отговаря всеки един от ключовите и допълнителните експерти по 

дейности и под-дейности. Отделно от това участникът е представил таблица, съдържаща  

задължението на всеки от специалистите, съобразно квалификацията му, за коя проектна 

част ще отговаря. В следваща таблица участникът е посочил ролята на всеки от експертите 

заедно с вменените му отговорности и обема на работата, съобразно идентифицираните 

основни дейности и задачите към тях. Участникът е представил структурата на 

проектантския екип, включващ: Инженер (Експерт) „ВиК“ (Ръководител проект); Инженер 

(Експерт) „ВиК“ 2; Инженер (Експерт) „Геодезия“- 2 броя – Инженер (Експерт) „Геодезия“ 

1 и Инженер (Експерт) „Геодезия“ 2; Инженер (Експерт) „Геология и хидрогеология“; 

Инженер (Експерт) „Транспортно строителство“ - проектант по част „Пътна“; Инженер 

(Експерт) „Конструктор“; Допълнителни неключови експерти - Експерт „ПБЗ“, Експерт 

„ПБ“, Експерт „ПУСО“,  Експерт „Електро и КИПиА“ и Експерт по координация и 

съгласуване на инвестиционния процес. По отделните професионални направления участникът 

е описал задачите и отговорностите не само на екипите, но и на всяко от лицата, включени в 

тях. Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност: - Необходими 

информационни ресурси за изпълнение на поръчката (изходни данни за проектиране) - за всяка 

дейност в табличен вид е посочено каква информация и официални документи са необходими 

на проектантите за стартиране на проектирането, както и източника им. - Технически 

ресурси за изпълнение на поръчката: Основното техническо средство за изготвяне на 

проектите е компютърна конфигурация - стационарна или мобилна, ще бъдат използвани 

следните средства, които участникът представя в таблица, съдържаща информация за 

средството и пояснения за него: Специализиран Софтуерен продукт за оразмеряване на 

водопроводни мрежи — Hydra, софтуерен продукт  AutoCAD Civil 3D, програма за 

трансформация на координати BGSTrans, Advanced ROAD Design, Gaudy Project,стандартен 

офис пакет на  Microsoft и др.. - Нормативни и литературни ресурси- участникът е изброил 

кой нормативни актове ще съобразява при изработването на проекта. - Необходими срещи с 

Възложителя и други заинтересовани лица, в това число: с представители на 

експлоатационното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Смолян. Описани 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 възложената услуга. Координацията и взаимодействието с Възложителят ще 

се извършва от ръководителя на екипа и допълнително привлечения Експерт „Координация и 

съгласуване на инвестиционния процес”, който от своя страна ще води комуникацията с 

всички отговорни административни органи - РИОСВ Смолян, ВиК Смолян, ЕВН, АПИ и други. 

Участникът  е предложил комуникацията с Възложителя да се осъществява по няколко 

основни направления / форми на комуникация – представени във вид на схема/: Ежедневна 

устна комуникация с Възложителя; Провеждане на периодични срещи с цел информиране на 

планираните действия; Провеждане на срещи по повод представяне на резултати от 

изпълнени етапи; Официална писмена кореспонденция – представяне на документи за писмено 

съгласие от възложителя; Неофициална кореспонденция – постоянни разговори за изясняване 

на желанията и предпочитанията на възложите. Разпределението на дейностите между 

специалистите, отговорностите на всеки член на екипа и времето за изпълнението 

участникът е показал в линейния график. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че предложената от участника организация на 
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персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на проектантския екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, 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 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение 

на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

 Предложената от участника организация на персонала надгражда минималните 

изисквания на Възложителя във всички 4 /четири/ направления, като съображенията за 

това са следните: 

За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира 

обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати), като съображенията за това са следните: 

Изпълнението на поръчката е декомпозирано на етапи, подетапи, дейности, задачи и 

действия по изпълнениетото, в рамките на което учасникът е представил предвижданията 

си за начин на организация на работата на проектантския екип и разпределение на 

отговорностите и дейностите между тях. Разпределението на всяка от конкретните 

проектантски задачи е детайлно описано в приложения график за изпълнение на поръчката: 

за какво отговаря всеки един от ключовите и допълнителните експерти по дейности и под-

дейности. Отделно от това участникът е представил таблица, съдържаща  задължението 

на всеки от специалистите, съобразно квалификацията му, за коя проектна част ще 

отговаря. В следваща таблица участникът е посочил ролята на всеки от експертите заедно с 

вменените му отговорности и обема на работата, съобразно идентифицираните основни 

дейности и задачите към тях. Участникът е представил структурата на проектантския 

екип, включващ: Инженер (Експерт) „ВиК“ (Ръководител проект); Инженер (Експерт) „ВиК“ 

2; Инженер (Експерт) „Геодезия“- 2 броя – Инженер (Експерт) „Геодезия“ 1 и Инженер 

(Експерт) „Геодезия“ 2; Инженер (Експерт) „Геология и хидрогеология“; Инженер (Експерт) 

„Транспортно строителство“ - проектант по част „Пътна“; Инженер (Експерт) 

„Конструктор“; Допълнителни неключови експерти - Експерт „ПБЗ“, Експерт „ПБ“, 

Експерт „ПУСО“,  Експерт „Електро и КИПиА“ и Експерт по координация и съгласуване на 

инвестиционния процес. По отделните професионални направления участникът е описал 

задачите и отговорностите не само на екипите, но и на всяко от лицата, включени в тях. За 

разлика от участника „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, който не е 

разграничил индивидуално задълженията на проектантите от една проектна част, 

оценяваният участник е представил индивидуалните задължения на всеки проектант, като е 

видно разграничението им спрямо тези на всеки друг член на проектантския екип, 

включително и такъв със сходна компетентност и профил. Така например измежду двамата 

предвидени за изпълнението на поръчката инженери „ВиК“ е предвидено: единият инженер 

ВиК да бъде и ръководител на проекта, който заедно с останалите си задължения отговаря 

като проектант за подобектите довеждащ водопровод, вътрешноразпределителна 

водопроводна мрежа, а другият инженер ВиК да отговаря за разработване на част Водоем – 

технологична и СОЗ, т.е. ниво отделна задача е видно кой от двамата проектанти какво ще 

изпълнява, без да е налице смесване и неяснота в отговорностите им. Аналогично е направено 

разграничението в задълженията и отговорностите и на предвидените инженери по част 

Геодезия. За разлика от участника „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, 

който по никакъв начин не е предвидил в предложението си за изпълнение на поръчката, че 

изготвеният инвестиционен проект следва да осигурява етапност на строителството, като 

в тази връзка по никакъв начин на ниво отделна задача не е представил как ще изпълни 

изискването на възложителя за реализиране на строителството на три самостоятелни 

етапа, оценяваният участник изрично е предвидил конкретни действия в тази насока, като е 
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определил и отговорно лице – разделянето на проекта на етапи за изпълнение на 

строителството е задължение на Ръководителя проект. Участникът изрично предвижда 

той да прецизира качествено етапите, които се предвиждат да са 3 на брой (Етап -1, Етап - 

II и Етап - III), като се ръководи от утвърдени бюджети, които се изясняват в хода на 

изпълнение на проектните дейности. 

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й проектанти, като съображенията за това са следните: По 

идентифицираните видове дейности в рамките на отделните етапи от изпълнението на 

поръчката учасникът е представил предвижданията си за начин на организация на работата 

на проектантския екип и разпределение на отговорностите и дейностите между тях. 

Описани са последователността и взаимообвързаността на дейностите и задачите, както и 

разпределение на отговорностите на Експертите. За всяка дейност участникът е дефинирал 

необходимите ресурси за изпълнение на поръчката таблично - необходими информационни 

ресурси за изпълнение на поръчката (изходни данни за проектиране), каква информация и 

официални документи са необходими на проектантите за стартиране на проектирането; 

технически ресурси за изпълнение на поръчката /основното техническо средство за изготвяне 

на проектите е компютърна конфигурация - стационарна или мобилна, всеки от 

проектантите разполага с лаптоп, като в офиса на изпълнителя са налични и стационарни 

компютърни конфигурации/,  използване на специализирани софтуери / софтуерния продукт 

HYDRA (фирма Каниско),  AutoCAD Civil 3D, платформа за трансформация на координати 

BGSTrans 4.2, Advanced road design,  Gaudy Project, Microsoft Office пакет/; нормативни и 

литературни ресурси. Показан е броят на ключовите експерти и технически персонал 

необходим за изпълнение на поръчката. Участникът е предвидил провеждане на встъпителна 

среща с представители на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян и Община Смолян. 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, като 

съображенията за това са следните: Oписани са предвижданията за осигуряване на 

качеството. Мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката, са базирани на План 

за качеството на проектирането, който се основава на Програма за проектиране и План за 

преглед и одобрение на проекта. Отделно от това участникът е представил в табличен вид 

посочване на съответни мерки за осигуряване на качество с описание на експертите, които са 

ангажирани с изпълнение на всяка мярка и описание на отделните техни задължения, свързани 

с конкретната мярка. Предвидените мерки са: изготвяне на показатели за качество по 

отделните проектантски задачи и отделните проектни части, разработване на харта на 

проекта с посочен обхват на общата визия за всяка от частите на инвестиционния проект, 

текущи ежедневни измервания на контрола, работа по система за одобрение на исканията и 

валидиране на промените от водещия проектант, привличане на външен експерт „технически 

контрол“ по част „конструктивна“. Допълнително участникът предлага и следните мерки за 

отстраняване на неточности по време на кандидатстване за финансиране на проекта. 

Следват допълнителни предвиждания за контрола за качество, който ще упражняват по 

време на изпълнението на договора. Съгласно процедурните правила ще се състави таблица с 

показателите за качество и контролни списъци за качеството, които ще се раздадат на всеки 

от членовете на проектантския екип преди старта на изпълнение на поръчката. За постигане 

на качеството участникът е заложил основни правила за комуникация по изпълнение на 

договора - работни срещи по изпълнението на Договора: Официални срещи между 

представителите на Възложителя и/или трети страни и Изпълнителя; Вътрешни срещи 

между членовете на екипа. Подробно са представени предвижданията за вътрешен контрол, 

който ще упражнява по време на изпълнението, които са базирани на: откриването и 

предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано и своевременното им 

отстраняване; редовната проверка и непрекъснатото подобряване на ефективността на 

процесите; прилагане на Система за управление на качеството, обхващаща търговската, 
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производствената (проектантската дейност) и контролната дейности, всичките 

организационни единици, всичките служители и всичките видове продукти и дейности. 

Участникът ще изготви План за качеството, който ще бъде предоставен на Възложителя и 

Строителния надзор за одобрение и ще покрива основни аспекти; документи по качеството; - 

контролът по качеството -  разделен на: входящ контрол; контрол по време на изпълнение на 

работите; контрол от възложителя; контролни тестове; структура за управление на 

качеството на Проекта; управление на документите: контролът на документацията ще бъде 

извършван от контрольор по документацията (ролята се изпълнява от експерт „Координация 

и съгласуване на инвестиционния процес” и ще се отнася до цялата вътрешна и външна 

кореспонденция, документи за снабдяване и доставка, чертежи, технически данни и друга 

документация; управление на записите; отговорност и ангажимент на  

ръководството;насоченост към клиента, политика по качество, цело по качество, планиране 

на системи за управление на качеството, отоговности пълномощия и обмен на информация, 

представтиел на ръководството; - Вътрешен обмен на информация; общи положения; 

пълномощия; отговорности; работна среща; обмен на информация с възложителя. При анализ 

комисията квалифицира предложените мерки като ефективни и ефикасни, като прилагането 

им в тяхната съвкуност създава предпоставки за постигане на качество на изпълнението 

съгласно изискванията на възложителя. 

Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са 

детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката, като съображенията за това са 

следните: Участникът посочва като други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, предвижда да изготви и допълнителна проектна - част „Електро“ / 

необходима с оглед на това да се създаде възможност за правилно функциониране на 

съоръжението и следващо въвеждане в експлоатация, с допълнителна част „Електро“ ще 

може към резервоара да се предвиди и инсталира необходимата дозаторна инсталация за 

натриев-хипохлорид (NOCI) за обеззаразяване на питейната вода с цел постигане 

изискванията на Наредба №9  за качествата на питейната вода, както и изпълняване на 

директивите за питейни води; и проектна част „КИПиА“ за резервоар на с. Гела – /с цел по-

добрата експлоатация на резервоара се предвиждат автоматизирани процеси основно при 

задвижването на крановете, управлението по ниво на датчици за горно водно-ниво, средно 

ниво, ниско ниво и най-ниско ниво/. Техническото предложение на участника е обосновано, 

обяснена е  приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на 

поръчката. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че предложената от участника организация на 

персонала надгражда минималните изисквания на Възложителя, като са налице следните 4 

/четири/ обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по проектанти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се 

разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на 

отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й проектанти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са 

детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Ето защо, участникът получава 100  точки по настоящия показател. 
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Оценка по показател: 

Предложена цена  

(ЦП) 

 

79.10 точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения 

показател и предложения на допуснатите участници, описани в настоящия протокол. 
 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

 

93.73 точки 

 

Мотиви: 

Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за 

определянето й и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия протокол. 

 
 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  
 

 

 

Р Е Ш И : 
 
 

 

I. Предлага за отстраняване от производство по възлагане на обществена поръчка за 

услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с 

предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, следния участник: 

„АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД. 

 

 

II. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга 

на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, както следва: 

Първо място: „Би енд Джей Груп“ ЕООД, 

с получена обща комплексна оценка КО = 93.73 точки. 

Второ място: „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, 

с получена обща комплексна оценка КО =  86.00  точки. 

 

 

ІII. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена 

поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти 

с обява, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник, като договорът за изпълнение да 

се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в 

предложението му: 
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 Цена за изпълнение на поръчката: 68 900 лева /словом шестдесет и осем хиляди и 

деветстотин лева/ без ДДС; 

 Срок за изпълнение на обществената поръчка: 30 /словом тридесет/ календарни дни. 

 

 

Комисията приключи работа на 28.02.2018 г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на 28.02.2018 г. в 16:30 ч.. 

 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: инж. Васка Георгиева Караджова положен подпис 

 

Членове: 
Златко Славчев Карамучев положен подпис 

Хамди Хилмиев Моллов положен подпис 

 

 

 

положени подпис и печат 

Дата: 28.02.2018 г.  Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание 

чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД). 


